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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

        Masyarakat berbudaya memiliki cara-cara tersendiri untuk 

mengungkapkan ide-ide yang berkembang dalam masyarakatnya. Ide-ide itu 

diungkapkan dengan cara yang lebih halus, sehingga jika suatu ungkapan 

berkenaan dengan seseorang, biasanya seseorang yang dituju tidak segera 

merasakannya. Demikian pula jika seseorang hendak menyindir temannya, ia 

dapat memilih kata, frase atau kalimat yang paling sesuai bagi maksud yang 

hendak disampaikannya. Ketika menyampaikan ide, pikiran, hasrat, dan 

keinginan kepada seseorang secara lisan orang tersebut bisa menangkap apa 

yang dimaksud, tiada lain karena ia memahami makna yang dituangkan 

melalui bahasa tersebut. Jika megkaji tentang makna, maka dalam tataran 

linguistik dapat dijelaskan melalui kajian ilmu tentang makna atau disebut 

semantik. Semantik adalah cabang ilmu yang meneliti arti atau makna, salah 

satu objek kajian semantik adalah ungkapan, yang dalam bahasa Sasak sering 

di sebut dengan sesenggak.  

      Dalam bahasa Indonesia dikenal bentuk yaitu “tangan kanan” yang 

artinya orang kepercayaan/anak buah, bentuk tersebut jauh menyimpang dari 

makna pembentuknya yaitu “tangan” yang artinya bagian dari anggota tubuh 

dan kata “kanan” berarti bagian yang ada di timur ketika kita menghadap ke 

utara. Demikian juga pada contoh “naik darah” yang artinya “marah”, 

terbentuk dari kata “naik” yang artinya bergerak ke atas dan kata “darah” 
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yang maknanya cairan merah yang mengalir di dalam tubuh manusia. Pada 

kedua contoh tersebut, bentuk-bentuk dari “tangan kanan ” dan “naik darah” 

maknanya berbeda dari makna kata pembentuknya (leksikal), maka kedua 

bentuk tersebut dapat dikelompokkan sebagai bentuk ungkapan. 

         Demikian pula halnya dalam bahasa sasak terdapat bentuk “berat buit” 

yang artinya pemalas, bentuk tersebut terbentuk dari kata “berat” yang artinya 

dalam bahasa Indonesia yaitu “berat”, yang menyatakan makna suatu ukuran 

yang melampaui batas/melampaui batas ukuran, dan kata “buit” yang dalam 

bahasa Indonesia artinya “pantat” yang menyatakan makna bagian dari 

anggota tubuh. Bentuk “berat buit” tersebut maknanya telah 

hilang/menyimpang  dari makna kata pembentuknya, maka bentuk tersebut 

dapat dikelompokkan sebagai sesenggak. Contoh yang lainnya yaitu 

“telingan pejawak” yang maknanya tidak mau mendengarkan nasihat orang 

lain, bentuk tersebut terbentuk dari kata “telingan” yang artinya dalam bahasa 

Indonesia yaitu “telinga” yang menyatakan makna bagian dari anggota tubuh 

dan kata “pejawak” yang dalam bahasa Indonesia berarti “biawak” yaitu 

binatang yang termasuk reptil dalam keluarga kadal besar, makna dari 

“telingan pejawak” yang artinya tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, 

maknanya tidak ada hubungan lagi dengan makna “telingan” dan “pejawak” 

yang membentuk sesenggak tersebut.   

        Sesenggak merupakan bagian dari folklor lisan. Folklor secara etimologis 

berasal dari kata folk dan lore. Kedua kata itu memiliki ketergantungan satu 

sama lain sehingga membentuk makna folklor. Folk merujuk pada kelompok 
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populasi, folk juga berarti kolektif tersebut juga dipandang vulgus in pupulo, 

yang sering kontras dengan masyarakat. Folk dipandang tidak beradab atau 

liar, namun istilah semacam ini sudah tidak relevan sehingga telah 

berkembang ke arah relevan. Sedangkan lore merupakan refresentasi 

keinginan lore yang ekspresif. Di dalamnya terdapat seni, sastra, budaya, dan 

segala tata kelakuan folk. Semakin tinggi tingkat kemampuan folk maka 

folklor mereka semakin canggih. 

          Folklor adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan 

diwariskan secara turun-temurun di antara kolektif macam apa saja secara 

tradisional dalam versi yang berbeda baik dalam bentuk lisan maupun contoh 

yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Folklor 

merupakan warisan budaya yang sangat syarat dengan nilai-nilai norma yang 

baik yang berupa norma agama, adat-istiadat, dan lain sebagainya. Warisan 

ini tentunnya harus dijaga dan dilestarikan agar hasil kekayaan pikiran yang 

selama ini tertuang tidak mudah mengalami pengikisan dan kemunduran 

meskipun adanya suatu proses transforma. Jadi folklor dapat dimaknai 

sebagai kenyataan tradisi, sastra, seni, hukum, perilaku, dan apa saja yang 

dihasilkan folk secara kolektif. Folklor memiliki jiwa dan milik bersama, 

folklor juga merupakan ekspresi masyarakat berbudaya. Jadi folklor, tradisi, 

dan kolektivitas tidak bisa dipisahkan (Dundes dalam Endraswara, 2009:27). 

        Foklor berfungsi untuk memantapkan identitas serta meningkatkan 

integrasi sosial dan secara simbolis mampu mempengaruhi masyarakat, 

(Endraswara, 2009:127).  
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   Sesenggak dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini karena ia 

memiliki kelebihan dibandingkan bentuk-bentuk folklor lainnya seperti cerita 

rakyat, nyanyian rakyat, puisi rakyat, dan lain sebagainya. Kelebihannya ialah 

selain memiliki makna yang mendalam, sesenggak juga disajikan dengan 

kalimat pendek yang padat dan berisi sehingga di dalam menganalisis hal-hal 

yang berhubungan dengannya tidak akan ditemui banyak kesulitan. Selain itu, 

sesenggak masih mudah ditemukan karena masih digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari untuk berkomunikasi. Lombok Utara merupakan salah satu daerah 

yang masih menggunakan sesenggak dalam kehidupan sehari-hari khususnya 

pada daerah Desa Genggelang, Kecamatan Gangga. Hal ini disebabkan oleh 

mayoritas penduduk yang merupakan asli suku Sasak, sehingga dalam 

kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Sasak sebagai alat komunikasi. 

Sesenggak biasanya digunakan ketika mereka berkumpul, membicarakan 

orang (menyindir), mendidik dan lain sebagainya.    

        Penelitian ini mengangkat tentang sesenggak karena penutur bahasa 

Sasak di wilayah Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Lombok Utara 

masih menggunakan sesenggak untuk menyampaikan makna secara tidak 

langsung, terutama orang-orang tua, di samping itu juga sebagai salah satu 

strategi pemertahanan bahasa, khususnya bahasa daerah yaitu dengan 

melakukan penelitian lebih mendalam lagi tentang bahasa tersebut sebagai 

salah satu keragaman budaya bangsa kita. 

    Oleh karena itu penelitian ini sangat menarik untuk di teliti, karena dari 

segi bentuk maupun maknanya sesenggak yang digunakan di wilayah Desa 
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Genggelang, Kecamatan Gangga, Lombok Utara ini memiliki bentuk dan 

makna yang unik dan biasanya digunakan untuk memperhalus makna atau 

juga sebagai bentuk ejekan.  

1.2 Rumusan Masalah 

   Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang muncul 

adalah sebagai berikut:  

1.2.1 Bagaimanakah bentuk-bentuk sesenggak di Desa Genggelang, 

Kecamatan Gangga, Lombok Utara? 

1.2.2 Bagaimanakah makna yang terkandung dalam sesenggak di Desa 

Genggelang, Kecamatan Gangga, Lombok Utara? 

1.2.3 Bagaimanakah fungsi yang terkandung dalam sesenggak di  Desa 

Genggelang, Kecamatan Gangga, Lombok Utara? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:  

1.3.1 Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk sesenggak di Desa Genggelang, 

Kecamatan Gangga, Lombok Utara. 

1.3.2 Untuk mendeskripsikan makna yang terkandung dalam sesenggak di 

Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Lombok Utara. 

1.3.3 Untuk mendeskripsikan fungsi yang terkandung dalam sesenggak di 

Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Lombok Utara. 
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1. 4 Manfaat Penelitian 

    Adapun beberapa manfaat penelitian ini baik untuk peneliti dan 

mahasiswa adalah sebagai berikut:  

1.4.1 Mengembangkan penelitian sastra lisan atau folklor di NTB 

1.4.2 Melestarikan nilai luhur kebudayaan daerah 

1.4.3 Memperoleh deskripsi yang jelas tentang bentuk, makna dan fungsi   

sesenggak dalam masyarakat Lombok, di Desa Genggelang, Kecamatan 

Gangga, Lombok Utara 

1.4.4 Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi yang 

berminat mendalami bahasa Sasak Desa Genggelang, Kecamatan 

Gangga, Lombok Utara 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

     Penelitian mengenai folklor lisan dilakukan oleh Pranajaya (1987), 

dengan judul penelitian “Struktur dan fungsi Pribahasa Sumbawa”. Dalam 

penelitian ini Pranajaya menyajikan peribahasa dan analisis strukturnya 

kemudian dibahas fungsi masing-masing peribahasa bagi masyarakat 

Sumbawa. 

         Abdul Khak (2006) yaitu “Idiom dalam Bahasa Indonesia: Struktur dan 

Makna”. Pada penelitian tersebut Abdul Khak juga menganalisis idiom 

bahasa Indonesia dari segi bentuk dan makna. Dari segi bentuk, idiom bahasa 

Indonesia dikelompokkan berdasarkan pembentuknya yaitu yang terbentuk 

dari kata komplek, idiom frasal (idiom nominal, idiom verbal), dan dari segi 

makna yaitu sesenggak idiomatik berdasarkan situasi pemakainya. Data-data 

yang diperoleh dari penelitian tersebut dianalisis berdasarkan unsur 

pembentuknya, tidak diklasifikasikan berdasarkan makna pembentuk idiom 

tersebut. 

          Pepi Sumanti (2012) dengan penelitian berjudul “Idiom Bahasa 

Mandailing di Kenagarian Simpang Tonang Kecamatan Dua Koto Kabupaten 

Pasaman”. Pada penelitian tersebut menjelaskan idiom bahasa Mandailing 

dari segi bentuk, makna dan fungsi. Dari segi bentuk dan makna yaitu 

pengelompokan idiom berdasarkan jenisnya (idiom penuh dan idiom 

sebagian), dan dari segi fungsi yaitu fungsi idiom yang digunakan untuk 
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menyampaikan sesuatu secara tidak langsung, baik itu untuk memuji, 

menyindir, mengungkap rasa sedih, marah, dan lainnya. 

         Asriati (2004), juga meneliti tentang ungkapan dengan judul “Bentuk 

dan Makna ungkapan Tradisional Bima”, dalam penelitian ini hanya di 

fokuskan pada bentuk dan makna ungkapan itu tanpa membahas lebih lanjut 

nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Penelitian tersebut relevan dengan 

penelitian ini karena dalam penelitian dibahas mengenai bentuk-bentuk 

sesenggak sasak yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

       Usman Ishak (2009) juga meneliti tentang folklor dengan judul “Bentuk, 

Struktur, Fungsi Sesenggak Tradisional Sasak Desa Sambung Kecamatan 

Narmada sebagai Materi Pembelajaran Muatan Lokal di SMP”. Penelitian ini 

sebanyak 38 sesenggak yang tersebar di Desa Sembung dan sekitarnya. 

Namun terdapat juga beberapa sesenggak yang diadopsi dari daerah lain 

namun dipergunakan juga di desa Sembung. 

       Selain itu, penelitian folklor juga dilakukan oleh Erna (2012) dengan 

judul “Analisis Bentuk, Fungsi, Makna, dan Nilai Kearifan Lokal Sesenggak 

Sasak serta Kaitannya dengan Pembelajaran Muatan Lokal di SMP”. 

Penelitian ini menjelaskan sesenggak yang terdapat di Kelurahan Rembiga 

dari segi bentuk, makna dan fungsi serta penelitian ini memfokuskan pada 

nilai kearifan lokal yang terkandung dalam sesenggak sasak.  

        Berdasarkan uraian singkat tentang penelitian terdahulu yang memiliki 

keterkaitan dengan bahasa daerah, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian 

tentang sesenggak sudah banyak dilakukan, apalagi penelitian yang berfokus 
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pada bentuk, makna dan fungsi sudah sangat banyak dilakukan, akan tetapi 

disini penelitian ini berfokus pada objek bahasa Sasak khususnya yang 

terdapat di daerah Lombok Utara. Dengan penelitian ini diharapkan dapat 

menambah kajian di bidang semantik khususnya tentang sesenggak. 

Penelitian ini menganalisis sesenggak di daerah Lombok Utara yang sama 

sekali belum pernah diteliti sebelumnya.  

2.2 Kerangka Teori 

2.2.1 Definisi sesenggak  

       Sesenggak seringkali digunakan oleh penutur bahasa dalam 

berkomunikasi dengan anggota penuturnya. Penggunaan sesenggak ini 

sengaja dilakukan terutama untuk menyatakan sesuatu secara tidak langsung 

kepada lawan bicara, baik itu untuk memuji, menyindir, mengejek, 

mengungkapkan rasa kecewa, dan sebagai pendidikan. Misalnya pencuri 

lebih halus kedengarannya bila menggunakan kata panjang tangan. 

       Abdul Chaer (2009:74) berpendapat bahwa sesenggak adalah satuan-

satuan bahasa (bisa berupa kata, frase, maupun kalimat) yang maknanya tidak 

dapat “diramalkan” dari makna leksikal unsur-unsurnya maupun makna 

gramatikal satuan-satuan tersebut. Umpamanya, secara gramatikal kata-kata 

ketakutan, kesedihan, keberanian, dan kebimbangan memiliki makna hal yang 

disebut bentuk dasarnya. Tetapi kata kemaluan tidak memiliki makna seperti 

itu. Begitu juga frase rumah kayu bermakna „rumah yang terbuat dari kayu‟; 

tetapi frase rumah batu selain bermakna gramatikal „rumah yang terbuat dari 

batu‟, juga memiliki makna lain yaitu „pengadilan‟ atau „rumah gadai‟. 
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Contoh lain frase menjual sepeda bermakna si pembeli menerima sepeda dari 

si penjual menerima uang; frase menjual rumah bermakna „si pembeli 

menerima rumah dari si penjual menerima uang‟; tetapi konstruksi menjual 

gigi bukan bermakna si pembeli menerima gigi dan si penjual menerima 

uang‟; melainkan bermakna „tertawa keras-keras‟. Jadi, makna seperti yang 

dimiliki bentuk menjual gigi inilah yang disebut makna idiomatikal. Contoh 

lain dari sesenggak adalah bentuk membanting tulang  yang bermakna 

„bekerja keras‟, meja hijau dengan makna „pengadilan‟, dan sudah beratap 

seng dengan makna „sudah tua‟. 

        Sedangkan menurut Kridalaksana (2008:90), dalam kamus linguistik, 

sesenggak adalah konstruksi dari unsur-unsur yang saling memiliki, masing-

masing anggota mempunyai makna yang ada hanya karena bersama yang lain 

atau konstruksi yang maknanya tidak sama dengan makna anggotanya. 

Sebagai contoh, kambing hitam dalam kalimat “dalam peristiwa kebakaran itu 

hansip menjadi kambing hitam, padahal mereka tidak tahu apa-apa”. Makna 

kambing hitam secara keseluruhan, tidak sama dengan makna  kambing 

maupun hitam. 

       Dari definisi yang diberikan oleh Chaer dan Kridalaksana dapat 

disimpulkan bahwa sesenggak merupakan satuan bahasa yang maknanya 

berbeda dengan makna komponen-komponen pembentuknya. Akan tetapi ada 

sesenggak yang masih bisa dilihat maknanya dari makna komponen-

komponen pembentuknya. 
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       Keraf (1985: 109) mengemukakan bahwa sesenggak adalah pola-pola 

struktural yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa yang umum (biasanya 

berbenntuk frasa) yang maknanya tidak sama dari gabungan kata-kata 

pembentuknya.  

         Selain pendapat di atas, Badudu (1994:20) memaknai sesenggak yaitu 

sebagai sesenggak bahasa yang artinya tidak dapat dijabarkan dari jumlah arti 

tiap-tiap unsurnya. Misalnya, kambing hitam, membanting tulang, keras 

kepala, frasa (kelompok kata) idiomatik selain yang idiom saja disebutkan itu 

termasuk sesenggak yang teradat, yang pemakaian unsurnya tidak selalu 

dapat diterangkan secara logis. 

         Berdasarkan pendapat para ahli linguistik tersebut dapat disimpulkan 

bahwa sesenggak adalah gabungan dua buah unsur kata atau lebih yang 

maknanya berbeda dari unsur pembentuknya dan membentuk satu kesatuan 

arti dari unsur-unsur kata tersebut tidak dapat dipisahkan. Misalnya dalam 

sesenggak kambing hitam, yang maknanya berbeda dengan unsur 

pembentuknya, baik makna kambing maupun hitam. Sesenggak kambing 

hitam tidak ada kaitannya dengan hewan yang bernama kambing dan 

berwarna hitam. 

        Jika secara umum sesenggak merupakan suatu keanekaragaman bahasa 

yang memiliki ciri, sifat, karakter yang unik dan khas. Sesenggak dianggap 

berbeda dengan kalimat pada umumnya yang terdiri atas subjek, predikat atau 

kata kerja, dan objek atau keterangan. Sesenggak biasanya berbentuk frasa 

atau sekelopmok kata-kata yang secara sintaksis tidak sempurna, sehingga 
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dalam penerapannya harus disisipkan dalam kalimat. Ciri khas dari sesenggak 

yaitu unsur-unsurnya yang tidak dapat disubtitusikan (Djajasudarma, 

1993:16). 

        Dalam penggunaan sesenggak manusia sering menyembunyikan dan 

tidak mengatakan secara langsung mengenai maksud dan keinginannya. Hal 

tersebut disebabkan beberapa faktor 1) mengharapkan sesuatu; 2) 

membandingkan; 3) mengejek; 4) menasehati dan sebagainya. Dengan latar 

keengganan manusia untuk berterus terang maka lahirlah sesenggak tersebut 

(Rachmawati, 2001:15). 

       2.2.2 Bentuk-bentuk Sesenggak 

   Bentuk merupakan suatu susunan atau rangkaian yang mencakup pilihan 

kata, susunan kalimat, jalannya irama, pikiran, perasaan yang terjelma di 

dalamnya dan membentuk suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan hingga 

terbentuknya suatu keindahan (Ali Syahbana dalam Yaqti, 2003/2004:8) 

        Ada dua macam bentuk sesenggak, yaitu yang disebut sesenggak penuh 

dan sesenggak sebagian. Yang dimaksud dengan sesenggak penuh adalah 

sesenggak yang semua unsur-unsurnya sudah melebur menjadi satu kesatuan, 

sehingga makna yang dimiliki berasal dari seluruh kesatuan itu. Bentuk-

bentuk seperti membanting tulang, menjual gigi, dan meja hijau termasuk 

contoh sesenggak penuh. 

        Sedangkan yang dimaksud dengan sesenggak sebagian adalah sesenggak 

yang salah satu unsurnya masih memiliki makna leksikalnya sendiri. 

Misalnya, buku putih yang bermakna „buku yang memuat keterangan resmi 
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mengenai suatu kasus‟; daftar hitam yang bermakna „daftar yang memuat 

nama-nama orang yang diduga atau dicurigai berbuat kejahatan‟; dan koran 

kuning dengan makna „koran yang biasa memuat berita sensasi‟. Ada contoh 

tersebut, kata buku, daftar, dan koran masih memiliki makna leksikalnya. 

         Selain dibedakan berdasarkan jenisnya, Abdul Chaer (1993:9) dalam 

kamus idiom bahasa Indonesia menyebutkan bahwa sesenggak juga dapat 

dibagi berdasarkan konstruksi pembentuknya. Sesenggak muncul dalam 

bentuk kata, frase, dan dalam bentuk kalimat. Beberapa contoh sesenggak 

berdasarkan konstruksi pembentuknya antara lain: 

1)  Sesenggak dalam bentuk kata, contoh: 

a. Gula-gula: „wanita piaraan‟ 

b. Tupai-tupai: „pasak pengikat tali pada tiang bendera‟ 

c. Menghitamputihkan: „sangat berkuasa‟. 

2) Sesenggak dalam bentuk frasa, contoh: 

a. Meja hijau: „pengadilan‟ 

b. Tebal muka: „tidak tahu malu‟ 

3) Sesenggak dalam bentuk kalimat, contoh: 

a. Nona makan sirih: „nama sejenis tanaman merambat‟ 

b. Burung tinggal anak: „nama sejenis burung‟. 

         Chaer (1993:75) mengemukakan bahwa ditinjau dari keeratan unsur 

unsurnya dalam makna, sesenggak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 

sesenggak penuh dan sesenggak sebagian (semi idiom). 
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2.2.2.1 Sesenggak Penuh 

    Pada sesenggak penuh unsur-unsur pembentuknya atau kata-kata yang 

membentuk sesenggak tersebut sudah merupakan satu kesatuan makna karena 

setiap kata sudah kehilangan makna leksikalnya, sehingga makna yang ada 

adalah makna dari keseluruhan bentuk tersebut. Misalnya sesenggak duduk 

perut yang berarti „hamil‟, dan sesenggak membanting tulang yang berarti 

„bekerja keras‟. Pada dua contoh tersebut dapat kita lihat kata duduk dan 

perut pada sesenggak duduk perut telah kehilangan makna leksikalnya. 

Demikian juga dengan kata membanting dan tulang pada sesenggak 

membanting tulang. 

2.2.2.2 Sesenggak Sebagian 

   Pada sesenggak sebagian masih ada unsur kata atau pembentuk 

sesenggak tersebut yang masih merujuk ke makna leksikalnya. Misalnya, 

pada sesenggak daftar hitam „daftar yang berisi nama-nama orang yang 

dicurigai atau yang dianggap bersalah‟, koran kuning „koran yang seringkali 

memuat berita-berita sensasi‟. Kata daftar dan koran, pada bentuk sesenggak 

tersebut masih memiliki makna leksikal sedangkan yang bermakna 

idiomatikal hanyalah kata hitam dan kuning. 

        Pendapat Chaer inilah yang akan dijadikan landasan teori pada penelitian 

ini, karena dari segi bentuk sesenggak antara bahasa Indonesia dan bahasa 

Sasak tidak jauh berbeda. 

         Menurut Soedjito (dalam Susanti, 2001:17) membagi sesenggak 

menjadi tujuh kategori yang merupakan konsep alam (inferensi), yaitu:(1) 
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Sesenggak dengan bagian tubuh,(2) sesenggak dengan kata indra,(3) 

sesenggak dengan warna,(4) sesenggak dengan benda-benda alam,(5) 

sesenggak dengan nama binatang,(6) sesenggak dengan bagian tumbuh-

tumbuhan(7) sesenggak dengan kata bilangan.  

         Menurut Soedjito sesenggak dengan bagian tubuh yaitu bentuk 

sesenggak yang salah satu unsur atau kata pembentuknya memakai kata-kata 

yang menunjukkan bagian-bagian tubuh seperti kata “hati” pada sesenggak 

“hati kecil” dan “besar hati”, sesenggak dengan kata indra yaitu bentuk 

sesenggak yang salah satu kata pembentuknya merupakan kata-kata yang 

dapat dirasakan oleh panca indra, seperti kata “dingin” pada sesenggak 

“dingin hati” dan “perang dingin”, sesenggak dengan warna yaitu bentuk 

sesenggak yang salah satu unsur pembentuknya memakai kata yang 

menunjukkan warna, seperti kata “merah” pada sesenggak “merah muka” dan 

“merah telinga”, sesenggak dengan benda-benda alam yaitu bentuk sesenggak 

yang salah satu unsurnya memakai nama benda-benda alam seperti “bumi” 

pada sesenggak “jadi bumi langit” dan “dibumihanguskan”, sesenggak 

dengan nama binatang yaitu bentuk sesenggak yang salah salah satu unsurnya 

memakai nama-nama binatang, seperti kata “kambing” pada sesenggak 

“kambing hitam” dan “kelas kambing”, sesenggak dengan bagian tumbuh-

tumbuhan yaitu bentuk sesenggak yang salah satu unsurnya memakai kata 

yang menunjukkan bagian-bagian tumbuhan, seperti kata “daun” pada 

sesenggak “naik daun” dan “daun muda”, serta yang dimaksud sesenggak 
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dengan kata bilangan yaitu bentuk sesenggak yang salah satu unsurnya 

memakai kata bilangan seperti “berbadan dua” dan “mendua hati”.  

2.2.3 Makna Sesenggak Sasak         

2.2.3.1 Pengertian Makna         

        Makna sesenggak adalah makna sebuah satuan bahasa (frase, 

kata, atau kalimat) yang “menyimpang” dari makna leksikal 

maupun gramatikal unsur-unsur pembentuknya, (Chaer, 2002: 

75). Makna sesenggak sasak masih dapat diramalkan karena 

adanya asosiasi atau keterkaitan makna unsur-unsur pembentuk 

bahasa itu dengan makna lain yang menjadi tautannya, (Chaer, 

2002: 76). Oleh sebab itu, makna dalam sebuah sesenggak 

mempunyai hubungan yang signifikan dengan apa yang 

diasosiasikan dalam sesenggak itu sendiri. 

        Makna adalah arti yang timbul oleh bahasa yang disusun 

bedasarkan struktur sastra menurut konvensinya, yaitu arti yang 

semata-mata bukan hanya arti bahasa melainkan berisi arti 

tambahan. Berdasarkan konvensi sastra yang bersangkutan, 

makna merupakan interpretasi pembaca terhadap apa yang ia 

baca. Makna dalam sesenggak tidak lagi berkaitan dengan makna 

leksikal maupun gramatikal. Artinya dalam sesenggak tidak 

terikat oleh adanya aturan-aturan kebahasaan sehingga maknanya 

dapat diterjemahkan secara bebas sesuai dengan penafsiran. 

Makna fenomena hanya dapat diketahui dengan baik bilamana 
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ditempatkan dalam konteks. Sebab makna suatu simbol pada 

suatu waktu dan waktu tertentu selalu tergantung pada konteks, 

(Putra dalam Sapi‟in, 2012: 54). Jadi makna itu akan berubah-

ubah sesuai dengan konteks kalimatnya. 

2.2.3.2 Jenis Makna 

 1. Makna Denotatif  

        Makna denotatif adalah makna yang sesuai dengan hasil 

observasi menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, 

perasaan, atau pengalaman lainnya. Jadi, makna denotatif ini 

menyangkut informasi-informasi faktual objektif. Lalu karena 

itu makna denotasi sering disebut sebagai “makna sebenarnya”. 

2. Makna Konotatif 

      Makna kata yang mengandung arti tambahan, perasaan  

tertentu, atau nilai rasa tertentu di samping makna dasar yang 

umum. Makna konotatif  disebut juga makna konotasional, 

makna emotif, atau makna evaluatif. Makna konotatif adalah 

suatu jenis makna di mana stimulus dan respons mengandung 

nilai-nilai emosional. 

2.2.4 Fungsi Sesenggak 

         Sesenggak biasanya keluar secara spontan, tidak direncanakan sesuai 

dengan kondisi yang terjadi. Sesenggak biasanya berisi nasihat, pendidikan, 

mengejek, sindiran, dan lain sebagainya. Biasanya isi sesenggak lebih banyak 

berisi nasihat, ejekan, dan teguran karena isi sesenggak bahasa Sasak lebih 
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mengarah ke pendidikan, (Badrun dalam Ishak, 2009: 8). Jadi sesenggak 

berfungsi untuk memberikan nasihat, mengejek, dan teguran, karena isi 

sesenggak lebih mengarah ke pendidikan. Nilai-nilai setempat tersebut 

memang baik untuk diteladani serta untuk melestarikan budaya bangsa 

mengingat sesenggak juga merupakan salah satu folklor lisan yang 

merupakan kekayaan bangsa. 

        Menurut Chaer (dalam Asriati, 2004:16), fungsi dari sesenggak adalah 

untuk memberikan makna terhadap suatu kondisi tertentu, menghaluskan 

informasi dalam komunikasi. 

        Untuk menganalisis fungsi yang terdapat dalam sesenggak dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan fungsi yang dikemukakan oleh Bascom 

(dalam Danandjaja, 1994: 32). Pendekatan ini menitikberatkan perhatiannya 

pada fungsi sesenggak itu sendiri sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan 

bermasyarakat dengan baik. 

       Selanjutnya seperti bahasa lisan pada umumnya, sesenggak juga sebagai 

alat komunikasi, terutama dalam hal-hal pengendalian masyarakat (Social 

Control), yang secara konkret untuk mengkritik seseorang yang telah 

melanggar norma masyarakat. Mencela seseorang dengan mempergunakan 

sesenggak lebih mudah diterima dan lebih mengenai sasarannya daripada 

celaan langsung. Hal ini disebabkan sesenggak adalah tidak bersifat 

perseorangan (impersonal), sehingga walaupun diucapakan orang tertentu, 

namun tidak dapat diidentifikasikan dengan orang itu.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

         Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif adalah 

tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh 

peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat 

ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya, (dalam 

Arikunto, 2010: 22). Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian tersebut 

karena pada penelitian ini akan mendeskripsikan bentuk-bentuk sesenggak, 

makna, serta fungsi sesenggak. Pendeskripsian tentang hal-hal tersebut 

dilakukan berdasarkan sesenggak yang biasanya digunakan dalam kehidupan 

masyarakat Sasak pada umumnya dan Desa Genggelang pada khususnya. 

3.2 Populasi dan Sampel  

       Populasi merupakan kelompok besar yang menjadi sasaran generalisasi. 

Sedangkan sampel penelitian merupakan pemilihan sebagian dari kseluruhan 

penutur atau wilayah pakai bahasa yang menjadi objek penelitian sebagai 

wakil yang memungkinkan untuk membuat generalisasi (Mahsun, 2005: 29). 

Berdasarkan pengertian diatas, populasi dalam penelitian ini ialah semua 

sesenggak yang tersebar dan dipakai oeh masyarakat di Desa Genggelang, 

Kecamatan Gangga, Lombok Utara, sedangkan sampel dalam penelitian ini 

adalah beberapa masyarakat yang dijadikan sebagai informan. Hal ini 

dilakukan karena di desa tersebut masih mempertahankan adat dan tradisi 
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sehingga sesenggak akan mudah ditemukan dari berbagai informan yang ada 

di dalamnya. 

3. 3 Deskripsi Sasaran 

a. Sasaran penelitian ini ialah sesenggak bahasa Sasak. Dalam hal ini 

sesenggak bahasa Sasak yang ada di desa Genggelang Kecamatan 

Gangga. Desa Genggelang memilki 15 dusun yaitu Sembaro, Karang 

Jurang, Kerakas, Papak, Sankukun, Kerurak, Penjor, Kertaraharja, 

Gitak Demung, Gangga, Lias, Paok Rempek, Monggal Bawah, 

Monggal atas, dan Kujur.  Desa Genggelang merupakan salah satu 

desa yang masih mempertahankan adat istiadat. Ada pun aspek 

sesenggak yang dikaji yaitu aspek bentuk, makna, dan fungsinya.  

b. Informan Peneliti 

        Terkait dengan verifikasi data yang dilakukan oleh peneliti, maka 

diperlukan adanya informan. Menurut Kridalaksana (2008: 93), 

informan adalah orang yang memberikan keterangan tentang data 

bahasa. Melalui informan ini peneliti akan meminta keterangan 

mengenai bentuk-bentuk yang akan dijadikan data dalam 

penelitiannya. Dalam penelitian ini dipilih 5 orang informan yang 

akan mewakili penutur bahasa sasak. Kelima informan ini diambil dari 

penutur bahasa Sasak yang tinggal di wilayah yang berada di Desa 

Genggelang, kelima informan itu yaitu sebagai berikut: 
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1. Nama  : Rabial 

Umur  : 51 Tahun 

Pekerjaan : Guru 

Alamat  : Kampung Bedugul 

2. Nama  : Sukasdi 

Umur  : 40 Tahun 

Pekerjaan : Buruh 

Alamat  : Kampung Kerurak 

3. Nama  : Wartisah  

Umur  : 39 Tahun 

Pekerjaan : Petani  

Alamat  : Kampung Kerurak 

 

4. Nama  : Saidah  

Umur  : 35 Tahun 

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  

Alamat  : Kampung Lendang Bagian 

 

5. Nama  : Sarnim  

Umur  : 37 Tahun 

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 

Alamat  : Kampung Lendang Bagian 

3. 4 Teknik Pengumpulan Data 

        Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik cakap 

muka, teknik catat, dan teknik rekam. Teknik-teknik tersebut diuraikan 

sebagai berikut: 
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a. Teknik Cakap Muka  

       Sudaryanto (1993: 137) menyatakan bahwa wujud metode cakap 

atau percakapan dan terjadi kontak antara peneliti dan penutur. 

Berdasarkan pernyataan ini melibatkan tiga hal, yaitu percakapan dua 

partisipan, yaitu peneliti dan penutur. Metode ini sejajar dengan 

metode wawancara. 

       Metode cakap ini dilakukan dengan teknik dasar dan teknik 

lanjutan. Teknik dasar metode cakap ini adalah teknik pancing, yaitu 

memancing seseorang atau beberapa orang agar berbicara. Dengan 

kata lain, lawan bicara sebagai narasumber, „dipaksa‟ berbicara. 

Teknik lanjutan dari teknik dasar ini untuk menjalankan metode cakap 

adalah cakap semuka. 

       Kegiatan memancing seseorang untuk berbicara dilakukan 

pertama-tama dengan percakapan langsung, tatap muka, atau 

bersemuka (Sudaryanto, 1999: 138). Dengan sabar dan tekun mitra 

wicara digiring oleh peneliti, agar data yang diperlukan keluar dari 

mitra wicara. Jadi sumber datanya adalah peneliti dan informan. Orang 

yang diwawancarai tersebut menjadi sumber informasi, membantu 

peneliti untuk memperoleh data yang disediakan untuk dianalisis. 

       Pada pelaksanaan teknik ini peneliti langsung mendatangi daerah 

pengamatan dan melakukan percakapan (bersumber dari pancingan 

yang berupa daftar pertanyaan) dengan para informan. Cakap muka 
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dilakukan terhadap informan terpilih berdasarkan pengalaman dan 

pengetahuan tentang sesenggak bahasa Sasak. 

       Jadi teknik cakap muka adalah teknik di mana peneliti bertemu 

langsug dengan narasumber dan melakukan percakapan dengan 

pancingan pertanyaan. 

b. Teknik Rekam 

         Pada saat peneliti memilih menggunakan teknik cakap muka, 

maka saat itu terbayang pula penggunaan teknik rekam. Hal ini 

disebabkan kekhawatiran jika narasumber berbicara terlalu cepat 

sehingga ada bagian yang tidak sempat dicatat peneliti. Dengan teknik 

ini peneliti merekam menggunakan alat rekam yang telah disediakan 

oleh peneliti. Jadi teknik rekam adalah penggunaan alat bantu HP 

(handphone) untuk merekam penjelasan dari informan yang 

penggunaannya sangat penting dalam penelitian ini. 

c. Teknik Catat 

      Bila teknik pancing sebagai teknik dasar dengan teknik cakap 

semuka sebagai teknik lanjutan digunakan, peneliti dapat langsung 

mencatat data yang diperoleh. Teknik catat dilakukan oleh peneliti 

karena dikhawatirkan rekaman ataupun kaset tidak memberikan hasil 

baik dan kadang kala bunyi terdengar kurang jelas, mungkin karena 

pengaruh sound system yang dimiliki alat perekam sehingga muncul 

keraguan dalam menginterpretasikannya. Teknik catat juga tidak kalah 

pentingnya dengan teknik rekam karena berfungsi sebagai pengingat 
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ketika suara yang diperdengarkan Tape Recorder/ HP tidak jernih. 

Demikianlah ketiga teknik yang digunakan dalam penelitian ini yang 

sangat berpengaruh besar terhadap pengumpulan data.  

3. 5 Analisis Data 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, penelitan ini 

menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis 

dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian 

disusul dengan analisis (Ratna, 2004:53) 

Langkah-langkah dalam menganalisis data penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengumpulkan data yang diperoleh melalui cakap muka maupun 

rekaman.  

2. Menerjemahkan sesenggak Sasak ke dalam bahasa Indonesia. 

Sesenggak Sasak sebanyak 62 sesenggak kemudian diterjemahkan 

ke dalam bahasa Indonesia. 

3. Menganalisis bentuk, fungsi dan makna yang terkandung dalam 

sesenggak Sasak tersebut. 

4. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan sebagai jawaban atas 

permasalahan dalam penelitian. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan: 

a. Analisis Bentuk 

       Untuk menganalisis bentuk sesenggak sasak ini terlebih 

dahulu data-data bentuk sesenggak disajikan, selanjutnya data-data 
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tersebut dikelompokkan berdasarkan konstruksi pembentuknya 

(sesenggak dalam bentuk kata, frase, kalimat). Kemudian bentuk-

bentuk sesenggak tersebut dianalisis berdasarkan keeratan unsur-

unsurnya dalam membentuk makna sesenggak tersebut sesuai 

dengan landasan teori yang digunakan (sesenggak penuh dan 

sesenggak sebagian). Selanjutnya, makna sesenggak tersebut 

dibahas secara lebih detail berdasarkan fungsinya dalam tuturan.    

b. Analisis Makna  

       Untuk menganalisis makna yang terkandung dalam sesenggak 

Sasak dianalisis makna secara denotasi dan konotasi. Metode atau 

pendekatan yang digunakan untuk membantu memahami makna 

dalam sesenggak ialah pendekatan hermeneutik. Hal ini dilakukan 

karena hermeneutik merupakan analisis yang memusatkan 

perhatian terhadap makna. Analisis ini digunakan untuk 

menganalisis nilai atau makna yang terkandung dalam sesenggak. 

Hermeneutik berarti menafsirkan atau menginterpretasikan. Pada 

dasarnya medium pesan adalah bahasa, baik bahasa lisan maupun 

bahasa tulisan. Jadi, penafsiran disampaikan lewat bahasa, bukan 

bahasa itu sendiri. Karya sastra perlu ditafsirkan sebab di satu 

pihak karya sastra terdiri atas bahasa, di pihak lain, di dalam 

bahasa sangat banyak makna yang tersembunyi, atau dengan 

sengaja disembunyikan.  
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        Dikaitkan dengan fungsi utama hermeneutik sebagai metode 

untuk memahami agama, maka metode ini dianggap tepat untuk 

memahami karya sastra dengan pertimbangan bahwa diantara 

karya tulis, yang paling dekat dengan agama adalah karya sastra. 

Pada tahap tertentu teks agama sama dengan karya sastra. 

Perbedaannya, agama merupakan kebenaran keyakinan, sastra 

merupakan kebenaran imajinasi. Agama dan sastra adalah bahasa, 

baik lisan maupun tulisan, asal mula agama adalah firman Tuhan, 

asal mula sastra adalah kata-kata pengarang. Baik sebagai hasil 

ciptaan subjek Illahi maupun subjek kreator, agama dan sastra 

perlu ditafsirkan sebab di satu pihak, seperti disebutkan di atas, 

kedua genre terdiri atas bahasa. Di pihak yang lain, keyakinan dan 

imajinasi tidak bisa dibuktikan, melainkan harus ditafsirkan. 

c. Analisis Fungsi 

       Untuk menganalisis fungsi yang terdapat dalam sesenggak 

sasak dilakukan dengan analisis fungsi. Biasanya isi sesenggak 

sasak banyak berisi nasihat, ejekan, sindiran, dan teguran, karena 

sesenggak sasak lebih mengarah ke pendidikan. (Badrun dalam 

Ishak, 2006: 5). Jadi, sesenggak sasak berfungsi untuk memberikan 

nasihat, mengejek, dan teguran karena isi sesenggak bahasa Sasak 

lebih mengarah ke pendidikan dan mengandung nilai-nilai lokal 

setempat yang baik untuk diteladani serta untuk melestarikan 
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budaya bangsa mengingat sesenggak bahasa Sasak juga merupakan 

salah satu folklor lisan yang merupakan kekayaan bangsa. 

       Dikemukakan oleh Bascom (dalam Endraswara, 2009: 32), 

analisis ini menitikberatkan perhatiannya pada fungsi sesenggak 

itu sendiri sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan 

bermasyarakat dengan baik. Dalam menganalisis fungsi data 

sesenggak sasak ini, peneliti berpegang pada perpaduan fungsi 

sesenggak yang diutarakan oleh Bascom dan Dundes. Perpaduan 

pendapat Bascom dan Dundes antara lain: sebagai sitem proyeksi, 

alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga kebudayaan, sebagai 

alat pendidik anak, alat pemaksa atau pengawas norma-norma 

masyarakat agar selalu dipatuhi, sebagai alat pencela orang, 

sebagai alat untuk memprotes ketidakadilan dalam masyarakat. 

Peneliti juga berpegang pada fungsi yang diutarakan (Badrun 

dalam Ishak, 2008: 8) yaitu sebagai nasihat, sindiran, dan lain 

sebagainya. Demikianlah fungsi yang dijadikan patokan untuk 

menentukan fungsi dari sesenggak bahasa Sasak yang berlaku di 

masyarakat Desa Genggelang dalam penelitian ini. 

3.6 Instrumen Penelitian 

a. ketika bertemu dengan informan akan dilakukan wawancara.     

Berikut daftar inti pertanyaan yang diajukan kepada informan untuk 

mengorek informasi tentang sesenggak sasak:  

 



28 
 

1. Apakah sesenggak itu? 

2. Bagaimanakah contoh sesenggak itu? 

3. Kapan biasanya sesenggak itu digunakan? 

4. Apa fungsi dari sesenggak itu? 

b. Tabel Bentuk-bentuk Sesenggak Sasak  

           Tabel ini menyajikan bentuk-bentuk sesenggak sasak yang telah 

diklasifikasikan berdasarkan strukturnya. Tabel ini terdiri atas: no, 

bentuk sesenggak Sasak, terjemahan bebas beserta kategorinya. 

Tabel 3.1 Sesenggak Sasak Berbentuk Kata 

No Sesenggak Terjemahan Bebas Kategori 

1 Kacang-

kacangan  

Tumbuhan polong-polongan  Sesenggak 

penuh 

2 Membelot  Menelan  Sesenggak 

penuh 

3 Jantungan  Organ tubuh yang memompa 

darah 

Sesenggak 

penuh 

 

Tabel 3.2 Sesenggak Sasak Berbentuk Frase 

No  Sesenggak Terjemahan bebas Kategori 

1 Teloq koe Telur kuning Sesenggak penuh 

2 Gerogaq cawet Longgar celana dalamnya Ugkapan penuh 

3 Telingan pejawak Telinga biawak Sesenggak penuh 

4 Kasar cucuk Kasar paruh/mulut Sesenggak 

sebagian 

 

Tabel 3.3  Sesenggak Sasak Berbentuk Kalimat 

No Sesenggak Terjemahan bebas Kategori  

1 Ngarepang acong 

menteloq 

Mengharapkan anjing 

bertelur 

Sesenggak penuh 

2 Jaoq bumi dit langit  Jauh bumi dengan 

langit 

Sesenggak penuh 

3 Jaran ngan pondongan Kuda makan 

bawaannya 

Sesenggak 

sebagian  
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c. Tabel Makna dan Fungsi 

   Untuk mengetahui makna dan fungsi Sesenggak Sasak dibuat tabel 

yang berisi tentang no, Bentuk Sesenggak Sasak, Makna (denotasi dan 

konotasi), serta fungsi dari Sesenggak Sasak itu. Untuk lebih  jelasnya 

lihatlah tabel berikut: 

Tabel 3.4 Makna dan Fungsi Sesenggak Sasak 

No Sesenggak Makna Fungsi 

1  Meong 

beleq ulu 

Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi sebagai 

sindiran untuk 

orang yang suka 

mencuri 

Kucing 

besaran 

kepala 

Orang yang 

suka 

mencuri 

          Itulah contoh tabel untuk menganalisis makna dan fungsi 

Sesenggak Sasak, selain dalam bentuk tabel makna dan fungsi 

dideskripsikan secara mendetail. Untuk makna dijelaskan tentang filosofi 

sehingga ditarik kesimpulan mengenai makna konotasinya dan 

dideskripsikan tentang fungsinya. 

  3.7 Teknik Penyajian Data 

       Sesenggak Sasak yang diperoleh dari informan tersebut akan 

diklasifikasikan berdasarkan strukturnya yaitu sesenggak sasak berbentuk 

kata, sesenggak sasak berbentuk frase, dan sesenggak sasak berbentuk 

kalimat. Kemudian sesenggak Sasak tersebut akan diartikan dalam 

bahasa Indonesia. Setelah itu baru diinterpretasikan makna serta  fungsi 

yang terkandung di dalamnya. Bentuk-bentuk Sesenggak Sasak yang 

telah diklasifikasikan tersebut disajikan dalam bentuk tabel yang terdiri 
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atas no, sesenggak Sasak, terjemahan bebas beserta kategori. Selanjutnya 

makna dan fungsi disajikan juga dalam bentuk tabel yang terdiri atas no, 

sesenggak Sasak, makna dan fungsi sesenggak Sasak itu. Lebih lanjut 

makna dan fungsi akan dijelaskan secara mendetail dibawah tabel 

tersebut. Selanjutnya sesenggak tersebut dikelompokkan berdasarkan 

keeratan unsur-unsurnya dalam membentuk makna yaitu sesenggak 

penuh dan sesenggak sebagaian.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

Seperti yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan, maka hal yang 

akan dibahas pada bagian pembahasan penelitian ini adalah bentuk-bentuk 

Sesenggak berdasarkan strukturnya (Sesenggak berbentuk kata, frase, dan 

kalimat), pembagian bentuk Sesenggak berdasarkan keeratan unsur-unsur 

pembentuknya (sesenggak penuh dan sesenggak sebagian), serta pembahasan 

makna dan fungsi Sesenggak di Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Lombok 

Utara. 

4.1 Bentuk-bentuk Sesenggak di Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, 

Lombok Utara 

   Melalui penelitian ini ditemukan sebanyak 62 sesenggak baik yang 

diperoleh langsung melalui observasi maupun berbagai informan yang ada di 

Desa Genggelang. Namun pada penelitian ini lebih banyak diperoleh melalui 

informan. Informan-informan yang ditemui merupakan masyarakat yang 

mengetahui seluk beluk folklor khususnya sesenggak. Sesenggak itu terbukti 

masih ada dan berkembang di Desa Genggelang. Berikut bentuk-bentuk 

sesenggak beserta terjemahan bebasnya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut: 

4.1.1 Sesenggak Berbentuk Kata 

Sesenggak bentuk kata merupakan sesenggak yang terbentuk dari satu kata 

yang telah mengalami proses morfologis, baik itu kata yang mendapat perulangan 

(reduplikasi), penambahan imbuhan (afiksasi), maupun proses kedua-duanya 

(perulangan yang mendapat imbuhan), seperti yang terlihat di bawah ini. 
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Tabel 4.1 Sesenggak Berbentuk Kata 

No Sesenggak Terjemahan Bebas Kategori 

1 Kacang  Tumbuhan jenis biji-bijian Sesenggak penuh 

2 Kacang-kacangan Tumbuhan jenis biji-bijian Sesenggak penuh 

3 Membeneng Merah/memerah Sesenggak penuh 

4 Membelot Menelan  Sesenggak penuh 

5 Menjari Berkembang biak Sesenggak penuh 

6 Jantungan Cepat kaget Sesenggak penuh 

7 Panas Suatu keadaan suhu Sesenggak penuh 

8 Panas-panasan Berjemur diri Sesenggak penuh 

 

4.1.2 Sesenggak Berbentuk Frase 

Sesenggak bentuk frasa merupakan sesenggak yang terbentuk dari dua 

kata yang merupakan struktur dari sebuah frasa, kata pembentuknya merupakan 

satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam membentuk makna idiom tersebut. 

Seperti terlihat pada data di bawah ini: 

Tabel 4.2 Sesenggak Berbentuk Frase 

No  Sesenggak Terjemahan bebas Kategori 

1 Gerogaq cawet  Longgar celana dalam  Sesenggak penuh 

2 Kasar cucuk Kasar mulut/paruh Sesenggak sebagian 

3 Mandiq bebek Mandi bebek Sesenggak sebagian 

4 Bangonan sampi Bangunnya sapi Sesenggak sebagian 

5 Kembang gubuk  Kembang desa Sesenggak penuh 

6 Dedara nuas Perempuan tua Sesenggak sebagian  

7 Telingan pejawak Telinga biawak Sesenggak penuh 

8 Anak iyoq Anak diberi makan Sesenggak sebagian 

9 Awak sampenan  Badan jemuran Sesenggak sebagian 

10 Tebel telinga Tebal telinga Sesenggak penuh  

11 Tian karung Perut karung Sesenggak penuh 

12 Timuq aeq Timur air Sesenggak penuh 

13 Lentaq darat  Lintah darat Sesenggak penuh 

14 Berat buit Berat pantat Sesenggak penuh 

15 Tipis telinga Tipis telinga Sesenggak penuh 

16 Balen teloq Rumah telur Sesenggak penuh 

17 Idung meong Hidung kucing Sesenggak penuh 

18 Berat setoeq Berat sebelah Sesenggak penuh 
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19 Ijo mata Hijau mata Sesenggak sebagian 

20 Raos membati Berbicara mengambil 

untung 

Sesenggak sebagian 

21 Kepeng panas Uang panas Sesenggak sebagian 

22 Tau mendoe Orang punya Sesenggak sebagian 

23 Harga mate Harga mati Sesenggak sebagian 

24 Tindoq bateq Tidur parang Sesenggak sebagian 

25 Bongo-bongo lelepoq Lugu-lugu ikan lepu Sesenggak sebagian 

26 Beleq-beleq ambon Besar-besar singkong Sesenggak sebagian 

27 Loeq cucuk Banyak mulut/paruh Sesenggak sebagian 

28 Teloq koe Telur kuning Sesenggak penuh 

29 Beleq ulu Besar kepala Sesenggak penuh 

30 Beneng mua Merah muka Sesenggak penuh 

31 Keras ate Keras hati Sesenggak penuh 

32 Garis idup Garis hidup Sesenggak penuh 

33 Beaq tebin Anak kemarin Sesenggak sebagian 

34 Kunyit peletek Kunyit dipatahkan Sesenggak penuh 

 

4.1.3 Sesenggak Berbentuk Kalimat  

Sesenggak bentuk kalimat adalah sesenggak yang terbentuk dari tiga kata 

atau lebih yang merupakan struktur dari sebuah kalimat, akan tetapi maknanya 

berbeda dari makna unsur-unsur pembentuknya. Seperti pada data di bawah ini. 

Tabel 4.3 Sesenggak Berbentuk Kalimat 

No Sesenggak Terjemahan bebas Kategori  

1 Ngarepang acong 

menteloq 

Mengharapkan anjing 

bertelur 

Sesenggak penuh 

2 Parang ita menai kepeng 

keno 

Dia kira kita 

mengeluarkan kotoran 

berbentuk uang apa 

Sesenggak sebagian 

3 Beng ita mengeak Beri kita bernafas Sesenggak penuh 

4 Bangonang minyak 

tindoq 

Bangunkan minyak 

tidur 

Sesenggak penuh 

5 Meong beleq ulu Kucing besaran kepala Sesenggak penuh 

6 Lomboq-lomboq elong 

acong  

Lurus-lurus ekor 

anjing 

Sesenggak penuh 

7 Gantung nyawa leq bulu 

seurat 

Gantung nyawa pada 

rambut sehelai 

Sesenggak penuh 
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8 Manis-manis tanggoran 

gunung 

Manis-manis 

pandangan gunung 

Sesenggak penuh 

9 No mengentut no menai Saat itu kentut, saat itu 

juga mengeluarkan 

kotoran 

Sesenggak sebagian 

10 Jaoq bumi dit langit Jauh bumi dan langit Sesenggak penuh 

11 Bulu mayang setundun Rambut  tanaman 

anggrek tanduk rusa 

setandan 

Sesenggak sebagian 

12 Takut siq lingon mesaq Takut oleh bayangan 

sendiri 

Sesenggak sebgaian 

13 Deang ima nae Ringan tangan kaki  Sesenggak penuh 

14 Ngan gaji buta Makan gaji buta Sesenggak penuh 

15 Saut batu puraq-puraq 

ngengaok 

Lempar batu pura-pura 

bergaruk 

Sesenggak penuh 

16 Gaya-gaya buaq 

renggaq 

Gaya-gaya buah 

renggaq 

Sesenggak sebagian 

17 Jaran ngan pondongan Kuda makan 

bawaannya 

Sesenggak sebagian 

18 Deknya pandang bulu Tidak pandang bulu Sesenggak sebagian 

19 Ngaliq kubur mesaq Menggali kuburan 

sendiri 

Sesenggak penuh 

20 Deraq kuman alis Tidak ada kuman 

alisnya 

Sesenggak penuh 

 

4.2 Makna dan Fungsi Sesenggak  

4.2.1 Sesenggak Berbentuk Kata  

Tabel 4.4 Makna dan Fungsi Sesenggak Kata “kacang” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

1  Kacang Denotasi Konotasi Sesenggak ini 

berfungsi 

menyatakan 

perumpamaan 

untuk sesuatu 

yang dianggap 

gampang atau 

mudah 

Jenis biji-

bijian/polong-

polongan   

Gampang/mudah 

Bentuk sesenggak kacang merupakan kata dasar yang tidak mendapat 

perulangan ataupun  penambahan imbuhan. Sesenggak kacang mengandung 
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makna denotasi yaitu “jenis tumbuhan biji-bijian/polong-polongan”. Kata kacang 

tidak lagi bermakna “jenis tumbuhan biji-bijian”, ini terlihat pada penggunaannya 

dalam kalimat yaitu sebagai berikut: Eree tia-tia dek diq tao, kacang tia jaq 

(terjemahannya yaitu: alahh, itu-itu saja kamu tidak bisa, gampang itu). Fungsi 

sesenggak menurut konteks kalimat tersebut yaitu untuk mengejek seseorang. 

Bentuk sesenggak kacang termasuk ke dalam bentuk sesenggak penuh karena 

makna sesenggak kacang “gampang/mudah” tidak merujuk lagi pada makna 

kacang. 

Tabel 4.5 Makna dan Fungsi Sesenggak Kata “kacang-kacangan” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

2  Kacang-

kacangan 

Denotasi Konotasi Sesenggak ini 

berfungsi 

menyatakan 

perumpamaan 

untuk sesuatu 

yang dianggap 

gampang atau 

mudah 

Jenis biji-

bijian/polong-

polongan   

Gampang/mudah 

Bentuk  sesenggak  kacang-kacangan  yang terbentuk  dari kata dasar 

yaitu kacang  yang berarti “jenis tumbuhan polong-polongan” dan mendapat 

perulangan beserta mendapat imbuhan –an menjadi kacang-kacangan yang 

artinya “gampang/mudah” telah menyimpang dari makna pembentuknya 

“kacang”.  

Sesenggak kacang-kacangan mengandung makna denotasi yaitu “jenis 

tumbuhan biji-bijian/polong-polongan”. Kata kacang-kacangan tidak lagi 

bermakna jenis tumbuhan biji-bijian, ini terlihat pada penggunaannya dalam 

kalimat yaitu sebagai berikut: Dendeq anggep kacang-kacangan  permasalahan 

siq beriq tia (terjemahannya yaitu: jangan anggap gampang permasalahan yang 
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kecil itu). Untuk itulah makna konotasi yang muncul adalah “sesuatu hal yang 

gampang/mudah”. Fungsi sesenggak menurut konteks kalimat tersebut yaitu 

untuk menasihati seseorang agar tidak menganggap remeh suatu permasalahan 

yang kecil. Bentuk sesenggak kacang-kacangan termasuk ke dalam bentuk 

sesenggak penuh karena makna sesenggak kacang-kacangan “gampang/mudah” 

tidak merujuk lagi pada makna kacang. 

Tabel 4.6 Makna dan Fungsi Sesenggak Kata “membeneng” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

3  Membeneng   Denotasi Konotasi Sesenggak ini 

berfungsi 

menyatakan 

perumpamaan untuk 

seseorang yang cepat 

sekali merasa malu 

hanya karena sesuatu 

hal yang kecil saja 

Merah    Malu  

Bentuk sesenggak  membeneng  yang terbentuk dari kata dasar yaitu 

beneng yang berarti “merah” mendapat imbuhan mem- menjadi membeneng yang 

artinya “malu” telah menyimpang dari makna pembentuknya “beneng”.  

Sesenggak membeneng mengandung makna denotasi yaitu “merah”, 

makna tersebut  dihasilkan  sebelum  mendapat  imbuhan mem-. Kata membeneng 

tidak lagi bermakna „merah”, ini terlihat pada penggunaannya dalam kalimat yaitu 

sebagai berikut: Kajuq gara-gara maq oloq sekediq bae wah membeneng 

(terjemahannya yaitu: Cuma gara-gara diejek sedikit saja sudah malu). Untuk 

itulah makna konotasi yang muncul adalah “malu”. Fungsi sesenggak menurut 

konteks kalimat tersebut yaitu untuk mengejek  seseorang yang cepat merasa 

malu. Bentuk sesenggak membeneng  termasuk  ke dalam bentuk  sesenggak  
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penuh karena makna sesenggak membeneng “malu” tidak merujuk lagi pada 

makna beneng. 

Tabel 4.7 Makna dan Fungsi Sesenggak Kata “membelot” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

4  Membelot   Denotasi Konotasi Sesenggak ini 

berfungsi menyindir 

secara kasar untuk 

orang yang 

kerjaannya hanya 

makan saja padahal 

tidak ada kerjaannya 

Menelan  Makan  

Bentuk sesenggak  membelot  yang terbentuk dari kata dasar yaitu belot 

yang berarti „menelan‟ mendapat imbuhan mem-  menjadi membelot yang artinya 

„makan‟ telah menyimpang dari makna pembentuknya yaitu belot.  

Sesenggak membelot mengandung makna denotasi yaitu menelan, makna 

tersebut dihasilkan sebelum mendapat imbuhan mem-. Kata membelot tidak lagi 

bermakna „menelan‟,  ini terlihat pada penggunaannya dalam kalimat yaitu 

sebagai berikut: Siq aran naq eki‟, derak sekali poronya ngak tao membelot bae 

(terjemahanya yaitu: yang namanya eki‟, tidak ada sama sekali pekerjaannya, 

bisanya hanya makan saja)  Untuk itulah makna konotasi yang muncul adalah 

„makan‟. Fungsi sesenggak menurut konteks kalimat tersebut  yaitu untuk 

memberi sindiran kepada seseorang  yang  tidak  ada kerjaannya, yang kerjanya 

hanya  makan saja. Bentuk sesenggak membelot termasuk ke dalam bentuk 

sesenggak penuh karena makna sesenggak membelot “makan” tidak merujuk lagi 

pada makna belot.  
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Tabel 4.8 Makna dan Fungsi Sesenggak Kata “menjari” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

5  Menjari Denotasi Konotasi Sesenggak ini 

berfungsi untuk 

perumpamaan bagi 

sesuatu hal yang 

berkembang biak 

Jadi /menjadi Berkembang 

biak 

Bentuk sesenggak  menjari yang  terbentuk  dari  kata dasar  yaitu jari 

yang berarti „jadi/menjadi‟ mendapat imbuhan men- menjadi menjari yang artinya 

„berkembang biak‟ telah menyimpang dari makna pembentuknya “jari”.  

Sesenggak menjari mengandung makna denotasi yaitu” jadi/ menjadi”, 

makna tersebut dihasilkan sebelum mendapat imbuhan men-. Kata menjari tidak 

lagi bermakna “jadi/ menjadi”, ini terlihat pada penggunaannya dalam kalimat 

yaitu sebagai berikut: Bineq pare siq mbengku ya no tutuq menjari su nengka‟ 

(terjemahannya yaitu: bibit padi yang saya kasih dia itu sangat berkembang biaq 

sekarang). Untuk itulah makna konotasi yang muncul adalah “berkembang biak”. 

Fungsi sesenggak menurut konteks kalimat tersebut yaitu untuk memberikan 

pujian terhadap sesuatu hal yang berkembang dengan baik. Bentuk sesenggak 

menjari termasuk ke dalam bentuk sesenggak penuh karena makna sesenggak 

menjari “berkembang biak” tidak merujuk lagi pada makna jari. 
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Tabel 4.9 Makna dan Fungsi Sesenggak Kata “jantungan” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

6  Jantungan  Denotasi Konotasi Sesenggak ini 

berfungsi 

menyatakan 

perumpamaan untuk 

orang yang mudah 

sekali kaget/terkejut 

Organ tubuh 

yang bertugas 

memompa 

darah 

Orang yang 

mudah 

kaget/terkejut 

Bentuk sesenggak  jantungan yang terbentuk dari kata dasar yaitu jantung 

yang berarti “organ tubuh yang bertugas memompa darah” mendapat imbuhan –

an menjadi jantungan yang artinya “mudah kaget” telah menyimpang dari makna 

pembentuknya “jantung”.  

Sesenggak jantungan mengandung makna denotasi yaitu “organ tubuh 

yang bertugas memompa darah”, makna tersebut dihasilkan sebelum mendapat 

imbuhan –an. Kata jantungan tidak lagi bermakna organ tubuh yang bertugas 

memompa darah, ini terlihat pada penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai 

berikut: Toang diq ku tau jantungan, ngamet diq demen kemblasinku 

(terjemahannya yaitu: kamu tahu saya orangnya sering kaget, masih saja kamu 

suka mengagetkan saya). Untuk itulah makna konotasi yang muncul adalah 

“mudah terkejut/kaget”. Fungsi sesenggak menurut konteks kalimat tersebut yaitu 

untuk menasihati seseorang agar tidak suka mengagetkan orang yang lemah 

jantung/sering kaget karena akan berakibat fatal nantinya. Bentuk sesenggak 

jantungan termasuk ke dalam bentuk sesenggak penuh karena makna sesenggak 

jantungan “mudah terkejut/kaget” tidak merujuk lagi pada makna jantung. 
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Tabel 4.10. Makna dan Fungsi Sesenggak Kata “panas” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

7  Panas  Denotasi Konotasi Sesenggak ini 

berfungsi 

menyatakan 

perumpamaan untuk 

seseorang yang cepat  

marah atau cepat  

emosi  

Suatu keadaan 

suhu 

Emosi 

Bentuk sesenggak panas merupakan kata dasar yang tidak mendapat 

perulangan ataupun  penambahan imbuhan. Sesenggak panas mengandung makna 

denotasi yaitu “suatu keadaan suhu”. Kata panas tidak lagi bermakna suatu 

keadaan suhu, ini terlihat pada penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai 

berikut: Baroq ta sagulin wah panas beaq tia, tutuq deq tao maq sagulin 

(terjemahannya yaitu: baru saya ajak bercanda anak itu sudah emosi, bener-bener 

tidak bisa diajak bercanda. Untuk itulah makna konotasi yang muncul adalah 

“emosi”. Fungsi sesenggak menurut konteks kalimat tersebut yaitu untuk 

menasihati seseorang agar tidak cepat emosi/marah. Bentuk sesenggak panas 

termasuk ke dalam bentuk sesenggak penuh karena makna sesenggak panas 

“emosi” tidak merujuk lagi pada makna panas. 

Tabel 4.11 Makna dan Fungsi Sesenggak Kata “panas-panasan” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

8  Panas-panasan  Denotasi Konotasi Sesenggak ini 

berfungsi 

menyatakan 

perumpamaan untuk 

seseorang yang cepat 

marah/cepat emosi 

Suatu keadaan 

suhu 

Emosi 

Bentuk sesenggak panas-panasan yang terbentuk dari kata dasar yaitu 

panas yang berarti “suatu keadaan suhu” yang mendapat perulangan dan 
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mendapat imbuhan –an menjadi panas-panasan yang artinya “emosi” telah 

menyimpang dari makna pembentuknya ”panas”.  

Sesenggak panas-panasan mengandung makna denotasi yaitu “suatu 

keadaan suhu”, makna tersebut dihasilkan sebelum mendapat imbuhan –an. Kata 

panas-panasan tidak lagi bermakna suatu keadaan suhu, ini terlihat pada 

penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai berikut: Baroq kuto ling ta ono, wah 

panas-panasan (terjemahannya yaitu: baru saya mengatakan demikian saja, kamu 

sudah emosi). Untuk itulah makna konotasi yang muncul adalah “emosi”. Fungsi 

sesenggak menurut konteks kalimat tersebut yaitu untuk menasihati seseorang 

agar tidak cepat terbawa emosi. Bentuk sesenggak panas-panasan termasuk ke 

dalam bentuk sesenggak penuh karena makna sesenggak panas-panasan “emosi” 

tidak merujuk lagi pada makna panas.   

4.2.2. Sesenggak Berbentuk Frase 

Tabel 4.12. Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “gerogaq cawet” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

1  Gerogaq cawet Denotasi Konotasi Sesenggak ini 

berfungsi sebagai 

sindiran untuk orang 

yang selalu keberatan 

atau iri melihat 

keberhasilan orang 

lain 

Longgar 

celana dalam 

Iri hati 

Bentuk sesenggak gerogaq cawet terdiri dari dua kata yaitu gerogaq 

„longgar‟ dan cawet „celana dalam‟, dan ketika digabungkan membentuk makna 

sesenggak yang  artinya yaitu „iri hati‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke dalam 

sesenggak penuh karena makna sesenggak gerogaq cawet “iri hati” tidak merujuk 

lagi pada makna gerogaq dan cawet. 
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Sesenggak gerogaq cawet mengandung makna denotasi longgar celana 

dalamnya. Cawet atau celana dalam merupakan bagian yang paling sensitif 

sehingga bagian itulah yang paling diperhatikan sehingga tidak mungkin ada 

seseorang yang memakai celana dalam yang longgar. Kata gerogaq cawet tidak 

lagi bermakna longgar celana dalamnya, ini terlihat pada penggunaannya dalam 

kalimat yaitu sebagai berikut: nyah diq jari gerogaq cawet po gitaq tau berhasil 

(terjemahannya yaitu: kenapa kamu yang selalu keberatan atau iri hati melihat 

keberhasilan orang). Dalam konteks kalimat tersebut terlihat di mana ada 

seseorang yang berhasil namun orang lain yang longgar celana dalamnya. Ini 

menunjukkan makna konotasi sesenggak tersebut adalah selalu keberatan atau 

merasa iri dengan keberhasilan orang. Sesenggak ini berfungsi sebagai sindiran 

untuk orang yang selalu keberatan atau iri dengan keberhasilan orang. 

Tabel 4.13 Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “kasar cucuk” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

2  Kasar cucuk  Denotasi Konotasi Sesenggak ini 

berfungsi untuk 

menyatakan 

kekesalan kepada 

seseorang yang tidak 

tahu sopan santun di 

dalam 

berbicara/seseorang 

yang sering 

mengumpat 

Kasar 

paruh/mulut 

Berbicara 

kotor/sering 

mengumpat 

Bentuk sesenggak kasar cucuk  terdiri dari dua kata yaitu kasar „kasar‟ 

dan cucuk „mulut/paruh‟, dan ketika digabungkan membentuk makna sesenggak 

yaitu „berbicara kasar/sering mengumpat‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke 

dalam sesenggak penuh, karena makna sesenggak kasar cucuk “berbicara 

kotor/mengumpat” tidak merujuk lagi pada makna kasar dan cucuk. Bentuk ini 
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dikategorikan sesenggak dengan bagian tubuh yang terbentuk dari kata cucuk 

„mulut/paruh‟. 

Sesenggak kasar cucuk  mengandung makna denotasi kasar mulut/paruh. 

Sesenggak ini diperuntukkan kepada orang yang di dalam kesehariannya suka 

mengumpat/bebicara kotor. Kata kasar cucuk tidak lagi bermakna kasar 

mulut/paruh, ini terlihat pada penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai berikut: 

Tutuq kasar cucuk beaq ne, deknya bau jaga okat (terjemahannya yaitu, kotor 

sekali bicaranya anak ini, tidak bisa menjaga perkataannya). Dalam konteks 

kalimat di atas terlihat di mana ada seseorang yang tidak bisa menjaga mulutnya 

dari perkataan kasar. Ini menunjukkan makna konotasi sesenggak tersebut  adalah 

seseorang yang tidak tahu sopan santun dalam berbicara atau selalu berbicara 

kotor. Sesenggak ini berfungsi untuk menegur seseorang yang tidak tahu sopan 

santun dalam berbicara/ seseorang yang sering mengumpat/berbicara kotor. 

Tabel 4.14 Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “mandiq bebek” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

3  Mandiq bebek  Denotasi Konotasi Sesenggak ini 

berfungsi mengejek 

seseorang yang 

mandinya hanya 

sekedar membasahi 

kepala saja 

Mandi bebek Mandi yang 

hanya sekedar 

membasahi 

kepala 

Bentuk sesenggak mandiq bebek  terdiri dari dua kata yaitu mandiq‟mandi 

„dan bebek „itik‟, dan ketika digabungkan membentuk makna sesenggak yaitu 

„mandi yang hanya membasahi kepala‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke dalam 

bentuk sesenggak sebagian, karena makna sesenggak mandiq bebek “mandi 

sekedar membasahi kepala” masih merujuk pada salah satu unsur pembentuknya 
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yaitu mandiq „mandi‟. Bentuk ini dikategorikan sesenggak dengan nama binatang 

yang terbentuk dari kata bebek „itik‟. 

Sesenggak mandiq bebek  mengandung makna denotasi mandi bebek. 

Sebagaimana kita ketahui bebek adalah hewan unggas yang senang sekali mandi, 

tetapi seperti kita ketahui juga, bebek kalau mandi hanya kepalanya saja yang di 

masukkan ke dalam air. Sesenggak mandiq bebek tidak lagi bermakna bebek yang 

mandi melainkankan mandi yang hanya membasahi kepala, ini terlihat pada 

penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai berikut: Jaq semendaqnya mandiq 

naq Ria ne, kalah-kalah mandiq bebek wah tia (terjemahannya yaitu: sebentarnya 

mandi Ria ini, mandi yang hanya sekedar membasahi kepala saja sepertinya itu). 

Dalam konteks kalimat tersebut terlihat di mana ada seseorang yang cara 

mandinya mengikuti bebek yang hanya membasahi kepala saja. Ini menunjukkan 

makna konotasi sesenggak tersebut adalah mandi yang hanya sebentar dan hanya 

membasahi kepala saja. Sesenggak ini berfungsi untuk mengejek orang yang cara 

mandinya meniru bebek yaitu hanya membasahi kepalanya saja. 

Tabel 4.15 Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “bangonan sampi” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

4  Bangonan 

sampi  

Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi untuk 

mengejek seseorang 

yang bangunnya suka 

telat atau kesiangan 

Bangunnya 

sapi 

Orang yang 

selau telat 

bangun pagi / 

yang selalu 

kesiangan 

bangunnya 

Bentuk sesenggak bangonan sampi terdiri dari dua kata yaitu  bangonan 

‟bangunnya„ dan sampi „sapi‟, dan ketika digabungkan membentuk makna 

sesenggak yaitu „orang yang bangunnya selalu kesiangan/telat bangunnya‟. 
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Bentuk tersebut dikelompokkan ke dalam bentuk sesenggak sebagian, karena 

makna sesenggak bangonan sampi “orang yang selalu bangun kesiangan/ sering 

telat bangun pagi sampai-sampai tidak dapat salat subuh” masih merujuk pada 

salah satu makna unsur pembentuknya yaitu bangonan”bangunnya”. Bentuk ini 

dikategorikan sesenggak dengan nama binatang yang terbentuk dari kata sampi 

„sapi‟. 

Sesenggak bangonan sampi  mengandung makna denotasi bangunnya 

sapi. Sebagaimana kita ketahui bahwa sapi adalah hewan yang sangat malas yang 

kerjaannya hanya tidur dan makan saja. Sesenggak bangonan sampi tidak lagi 

bermakna bangunnya sapi, ini terlihat pada penggunaannya dalam kalimat yaitu 

sebagai berikut: Bangonan sampi jamaq alan ne (terjemahannya yaitu: telat sekali/ 

kesiangan sekali bangunnya alan ini). Dalam konteks kalimat di atas terlihat di 

mana ada seseorang yang sifatnya sama seperti sapi yang bangunnya selalu 

telat/kesiangan sampai-sampai tidak sempat salat subuh. Ini menunjukkan makna 

konotasi sesenggak tersebut adalah orang yang selalu telat bangun pagi/selalu 

kesiangan bangun. Sesenggak ini berfungsi sebagai sindiran untuk orang yang 

bangunnya selalu kesiangan dan selalu tidak salat subuh. 

Tabel 4.16 Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “kembang gubuk” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

5  Kembang 

gubuk  

Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi untuk 

menyatakan 

kekaguman/menyata

kan pujian kepada 

seorang gadis karena 

kecantikan yang 

dimilikinya 

Bunga desa Gadis 

tercantik di 

suatu desa   
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Bentuk sesenggak kembang gubuk terdiri dari dua kata yaitu  kembang 

‟bunga„ dan gubuk „desa‟, dan ketika digabungkan membentuk makna sesenggak 

yaitu „gadis tercantik di suatu desa‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke dalam 

bentuk sesenggak sebagian, karena makna sesenggak kembang gubuk “gadis 

tercantik di suatu desa” masih merujuk pada salah satu makna unsur 

pembentuknya yaitu gubuk ”desa”.  

Sesenggak kembang gubuk  mengandung makna denotasi bunga desa. 

Sebagaimana kita ketahui bunga adalah tanaman yang sangat elok dan indah 

rupanya. Sesenggak kembang gubuk tidak lagi bermakna sebuah bunga yang 

terdapat di desa, melainkan perumpamaan untuk menyebut gadis cantik, ini 

terlihat pada penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai berikut: Mbe tan deq 

loeq jari meleang nak Windi tia, anuq ya kembang gubuk mok kon balenya 

(terjemahannya yaitu: bagaimana bisa tidak banyak yang mau dengan Windi, 

soalnya dia gadis yang paling cantik di desanya). Dalam konteks kalimat tersebut 

terlihat di mana ada seorang gadis yang banyak disukai pria karena 

kecantikannya. Ini menunjukkan makna konotasi sesenggak tersebut adalah gadis 

tercantik di suatu desa. Karena keindahan dan keelokan bunga itulah menjadi 

simbol bagi seseorang yang parasnya cantik. Sesenggak ini digunakan untuk 

menyebut gadis paling cantik di suatu kampung/desa. Sesenggak ini berfungsi 

untuk memuji seorang perempuan karena kecantikan parasnya serta untuk 

memperoleh gengsi dalam masyarakat, di mana kecantikannya dapat membuat 

decak kagum orang yang melihat.  
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Tabel 4.17 Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “dedara nuas” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

6 Dedara nuas  Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi untuk 

mengejek seorang 

gadis yang sudah 

cukup umur tetapi 

belum saja menikah 

Gadis/peremp

uan tua    

Perempuan 

tua yang 

belum 

menikah 

Bentuk sesenggak dedara nuas terdiri dari dua kata yaitu dedara 

‟gadis/perempuan„ dan nuas „tua‟, dan ketika digabungkan membentuk makna 

sesenggak yaitu „gadis tua yang belum menikah‟. Bentuk tersebut dikelompokkan 

ke dalam bentuk sesenggak sebagian, karena makna sesenggak dedara nuas 

“gadis tua yang belum menikah” masih merujuk pada salah satu makna unsur 

pembentuknya yaitu dedara ”gadis/perempuan”.  

Sesenggak dedara nuas mengandung makna denotasi perempuan tua. 

Sebagaimana kita ketahui tua adalah saat di mana seseorang yang sudah matang 

dalam berfikir dan pada usia tersebut seseorang pasti mendambakan seorang 

pendamping hidupnya kelak yang akan menjadi imam buatnya. Sesenggak dedara 

nuas bermakna perempuan tua yang belum mendapatkan jodoh atau belum 

menikah, ini terlihat pada penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai berikut: 

Sese‟an ta gitaq naq Cih jari dedara nuas (terjemahannya yaitu: kasihan kita 

melihat Cih perempuan tua yang belum saja menikah). Dalam konteks kalimat di 

atas terlihat bahwa seorang perempuan tua yang pada usia kematangannya masih 

saja melajang belum saja mendapat pendamping hidup. Ini menunjukkan makna 

konotasi sesenggak tersebut  adalah perempuan tua yang masih saja belum 
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menikah pada masa tuanya. Sesenggak ini berfungsi mengejek orang yang belum 

saja menikah pada masa kematangannya/kedewasaannya.  

Tabel 4.18 Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “telingan pejawak” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

7  Telingan 

pejawak  

Denotasi Konotasi Sesenggak ini 

berfungsi untuk 

mengungkapakan 

rasa kekesalan 

kepada seseorang 

karena tingkah 

lakunya yang tidak 

mau mendengarkan 

nasihat orang lain 

Telinga 

biawak   

Orang yang 

tidak mau 

mendengarkan 

nasihat orang 

lain 

Bentuk sesenggak telingan pejawak terdiri dari dua kata yaitu telingan 

„telinga/bagian dari anggota tubuh‟ dan pejawak „biawak‟, dan ketika 

digabungkan membentuk makna sesenggak yaitu „orang yang tidak mau 

mendengarkan nasihat orang lain‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke dalam 

sesenggak penuh karena makna sesenggak  telingan pejawak “orang yang tidak 

mau mendengarkan nasihat orang lain” tidak merujuk lagi pada makna telingan 

dan pejawak. Bentuk ini dikategorikan sesenggak dengan bagian tubuh yang 

terbentuk dari kata telingan „telinga‟. 

Sesenggak  telingan pejawak  mengandung makna denotasi telinga 

biawak. Sebagaimana kita ketahui biawak adalah binatang reptil yang  tidak 

mempunyai telinga sehingga tidak bisa mendengar/ menangkap suara, bisa 

dikatakan biawak juga tidak bisa mendengar/tuli. Sesenggak  telingan pejawak  

tidak lagi bermakna telinga biawak melainkan orang yang tidak mau 

mendengarkan nasehat orang lain, ini terlihat pada penggunaannya dalam kalimat 

yaitu sebagai berikut: Leleh ta berain beaq telingan pejawak tia (terjemahannya 
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yaitu: capek kita beri nasehat anak yang tidak mau mendengarkan nasehat orang 

lain itu). Sehingga muncullah makna konotasi orang yang tidak mau mendengar 

nasehat orang lain. Dalam konteks kalimat di atas terlihat di mana ada seseorang 

yang di beri nasihat tetapi dia tidak mau mendengarkan atau berpura-pura tidak 

mendengar/pura-pura tuli karena sebab itulah orang yang tidak mau 

mendengarkan nasehat orang lain disamakan dengan sebutan telingan pejawak. 

Sesenggak ini berfungsi sebagai teguran terhadap orang yang tidak mau 

mendengarkan nasihat orang lain. 

Tabel 4.19 Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “anak iyoq” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

8  Anak iyoq  Denotasi Konotasi Sesenggak ini 

berfungsi untuk 

mengungkapakan 

keprihatinan kepada 

seorang anak yang 

terlantar/seorang 

anak yang nasib 

hidupnya tidak 

beruntung   

Anak 

memberi 

makan   

Anak 

terlantar   

Bentuk sesenggak anak iyoq terdiri dari dua kata yaitu anak „anak‟ dan 

iyoq „memberi makan‟, dan ketika digabungkan membentuk makna sesenggak 

yaitu „anak terlantar‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke dalam sesenggak 

sebagian karena makna sesenggak anak iyoq “anak terlantar” masih merujuk pada 

salah satu makna unsur pembentuknya yaitu anak „anak‟. 

Sesenggak anak iyoq mengandung makna denotasi anak yang diberi 

makan.  Sebagaimana kita ketahui anak yang diberi makan oleh orang lain itu, 

pastinya tidak mempunyai sanaq saudara yang senantiasa mengurusnya dan 

hidupnya hanya sebatang kara. Untuk itu sesenggak ini mengandung makna 
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konotasi anak yang terlantar, ini terlihat pada penggunaannya dalam kalimat yaitu 

sebagai berikut: Sese‟an naq Nopi nengkaq, wah jari anak iyoq, derak jari urus 

(terjemahannya yaitu: kasihan Nopi sekarang sudah jadi anak terlantar tidak ada 

yang mengurusinya). Jadi, fungsi dari sesenggak ini adalah untuk mengungkapkan 

keprihatinan kepada seorang anak yang nasibnya tidak beruntung sehingga 

hidupnya terlantar tanpa ada yang mengurusinya.   

Tabel 4.20 Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “awak sampenan” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

9  Awak 

sampenan  

Denotasi Konotasi Sebagai 

perumpamaan untuk 

menyebut orang yang 

selalu serasi/cocok 

ketika menggunakan 

pakaian apapun 

Badan 

jemuran   

Orang yang 

memakai 

pakaian apa 

saja selalu 

kelihatan 

cocok/serasi 

Bentuk sesenggak awak sampenan  terdiri dari dua kata yaitu awak‟badan„ 

dan sampenan „jemuran‟, dan ketika digabungkan membentuk makna sesenggak 

yaitu „selalu serasi menggunakan pakaian apapun‟. Bentuk tersebut 

dikelompokkan ke dalam bentuk sesenggak penuh,  karena makna sesenggak 

awak sampenan  “memakai pakaian apa saja selalu cocok” tidak merujuk lagi 

pada makna awak  dan sampenan. Bentuk ini dikategorikan sesenggak dengan 

bagian tubuh yang terbentuk dari kata awak „badan‟. 

Sesenggak awak sampenan memiliki makna denotasi badan jemuran, di 

mana kita ketahui jemuran berfungsi untuk tempat menggantung pakaian, semua 

jenis pakaian atau kain bisa saja kita gantung  di sana. Sesenggak awak sampenan  

tidak lagi bermakna badan jemuran, melainkan badan seseorang  yang selalu 

serasi menggunakan pakaian apapun, ini terlihat pada penggunaannya dalam 
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kalimat yaitu sebagai berikut: Mun awak sampenan jaq, apa-apa keangnya tetap 

bagus maq gitaq (terjemahannya yaitu: kalau orang yang badannya selalu serasi 

menggunakan apapun, selalu enak dilihat). Ini menunjukkan makna konotasi 

sesenggak tersebut adalah selalu serasi menggunakan pakaian apapun. Fungsi 

sesenggak ini sebagai perumpamaan/memuji untuk menyebut orang yang selalu 

terlihat indah/serasi ketika memakai sesuatu, semua yang ia kenakan akan terlihat 

indah yang tentunya tidak semua orang akan terlihat sama jika memakainya dan 

untuk memuji seseorang yang selalu serasi menggunakan pakaian apapun. 

Tabel 4.21 Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “tebel telinga” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

10  Tebel telinga Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi untuk 

menyindir seseorang 

yang tidak punya 

rasa malu 

Tebal telinga   Orang yang 

tidak punya 

rasa  malu 

Bentuk sesenggak tebel telinga terdiri dari dua kata yaitu tebel ‟tebal„ dan 

telinga „telinga‟, dan ketika digabungkan membentuk makna sesenggak yaitu 

„tidak tahu malu‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke dalam bentuk sesenggak 

penuh, karena makna sesenggak tebel telinga “tidak tahu malu” tidak merujuk lagi 

pada makna tebel dan telinga“. Bentuk sesenggak ini dikategorikan sesenggak 

dengan bagian tubuh yang terbentuk dari kata telinga “telinga”. 

Sesenggak tebel telinga  memiliki makna denotasi tebal telinga, 

sebagaimana kita ketahui orang yang tebal telinga adalah orang yang tidak punya 

rasa malu, ini terlihat pada penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai berikut : 

Tau siq tebel telinga tia jaq, mana mak sindir deknya peduli (terjemahannya yaitu: 
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orang yang tidak punya rasa malu itu, biar disindir tidak peduli). Dalam konteks 

kalimat diatas orang yang sama sekali tidak punya rasa malu padahal sudah 

disindir masih saja dia tidak peka terhadap sindiran tersebut dan tidak peduli 

dengan sindiran yang diberikan kepadanya tersebut. Dengan demikian sesenggak 

ini berfungsi untuk  menyindir  seseorang yang sama sekali tidak mempunyai rasa 

malu sedikitpun. 

Tabel 4.22 Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “tian karung” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

11  Tian karung Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi sebagai 

sindiran untuk orang 

yang kuat makan dan 

tidak pernah kenyang 

Perut karung Rakus/kuat 

makan 

Bentuk sesenggak tian karung terdiri dari dua kata yaitu tian „perut‟ dan 

karung „karung‟, dan ketika digabungkan membentuk makna sesenggak yaitu 

„rakus/kuat makan‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke dalam sesenggak penuh 

karena makna sesenggak tian karung “rakus/kuat makan” tidak merujuk lagi pada 

makna tian dan karung. Bentuk ini dikategorikan sesenggak dengan bagian tubuh 

yang terbentuk dari kata tian „perut‟. 

Sesenggak tian karung mengandung makna denotasi perut karung. 

Sebagaimana kita ketahui karung adalah tempat yang sangat besar untuk memuat 

barang-barang yang berukuran besar pula, ia bisa menampung semua benda yang 

dimasukkan ke dalamnya, ini terlihat pada penggunaannya dalam kalimat yaitu 

sebagai berikut :Kala baroqnya saweq mengan beaq tia, mengan jaq ya ampoq, 

tian karung jamaq (terjemahannya yaitu: padahal baru saja selesai makan anak itu, 
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lagi dia makan, kuat sekali makan). Perumpamaan ini diberikan mengingat orang 

yang merupakan tian karung ini tidak pernah kenyang, selalu ingin makan dan 

makan. Untuk itu sesenggak ini mengandung makna konotasi orang yang tidak 

pernah kenyang/rakus. Jadi fungsi inilah sebagai sindiran untuk orang yang kuat 

makan/rakus.  

Tabel 4.23 Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “timuq aeq” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

12  Timuq aeq Denotasi Konotasi Sesenggak ini 

berfungsi untuk 

memperhalus makna 

dalam menyebut 

orang luar pulau 

Lombok supaya 

terkesan lebih 

menghargai suku 

orang lain 

Timur air Daerah luar 

Lombok 

seperti Bima, 

Dompu, dan 

Sumbawa 

Bentuk sesenggak  timuq aeq  terdiri dari dua kata yaitu timuq‟timur„dan 

aeq „air‟, dan ketika digabungkan membentuk makna sesenggak yaitu „daerah luar 

Lombok, seperti Bima, Dompu, dan Sumbawa. Bentuk tersebut dikelompokkan 

ke dalam bentuk sesenggak penuh, karena makna sesenggak timuq aeq “daerah 

luar Lombok seperti Bima, Dompu dan Sumbawa” tidak merujuk lagi pada makna 

timuq  dan aeq. Bentuk ini dikategorikan sesenggak dengan benda-benda alam 

yang terbentuk dari kata aeq „air‟. 

Sesenggak timuq aeq memiliki makna denotasi timur air, sebagaimana kita 

ketahui daerah seperti Bima, Sumbawa dan Dompu terletak di daerah seberang 

lautan daerah Lombok, dan daerah seperti Sumbawa, Bima dan Dompu 

dipisahkan oleh lautan oleh karena itu wilayah luar lombok  disebut  wilayah 

timur air atau wilayah seberang lautan, ini terlihat pada penggunaannya dalam 
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kalimat yaitu sebagai berikut : Wah bae aku lawan ngeraos siq basa sasak, toang-

toang nyah ya tau timuq aeq (terjemahannya yaitu: sudah saja saya lawan 

berbicara pakai bahasa Sasak, ternyata dia orang Sumbawa). Untuk itulah fungsi 

sesenggak ini untuk menyebut orang/memuji yang asalnya dari luar pulau 

Lombok.  

Tabel 4.24 Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “lentaq darat” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

13  Lentaq darat  Denotasi Konotasi Sesenggak ini 

berfungsi untuk 

mengungkapkan 

perasaan tidak 

senang kepada 

seseorang yang 

sering meminjamkan 

uang dengan bunga 

yang besar 

Lintah darat   Rentenir   

Bentuk sesenggak lentaq darat  terdiri dari dua kata yaitu 

lentaq‟lintah„dan darat „darat‟, dan ketika digabungkan membentuk makna 

sesenggak yaitu „rentenir‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke dalam bentuk 

sesenggak penuh, karena makna sesenggak lentaq darat “rentenir” tidak merujuk 

lagi pada makna lentaq dan darat. Bentuk ini dikategorikan sesenggak dengan 

nama binatang yang terbentuk dari kata lentaq „lintah‟. 

Sesenggak lentaq darat memiliki makna denotasi lintah darat, 

sebagaimana kita ketahui lintah adalah hewan sejenis ulat yang suka menghisap 

darah manusia dan seperti kita ketahui juga lintah kalau sudah menempel pada 

bagian tubuh manusia tidak akan lepas kalau belum kenyang menghisap darah, ini 

terlihat pada penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai berikut : Loeq gati 

kepeng lentaq darat tia (terjemahannya yaitu: banyak sekali uangnya rentenir itu). 
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Oleh karena sifat lintah yang suka menghisap darah manusia disamakan dengan 

orang yang suka memeras tanpa kasihan dan tidak akan pergi sebelum mendapat 

uang yang diminta tersebut. Dengan demikian sesenggak ini berfungsi untuk 

memberikan sindiran kepada seseorang yang meminjamkan uang kepada orang 

miskin dan selalu meminta bunga yang besar atas pinjaman uang yang diberikan 

tersebut. 

Tabel 4.25 Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “berat buit” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

14  Berat buit Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi untuk 

mengungkapkan 

kekecewaan kepada 

seseorang karena 

sikapnya yang 

pemalas 

Berat pantat Pemalas 

Bentuk sesenggak berat buit terdiri dari dua kata yaitu berat ‟berat„ dan 

buit„pantat‟, dan ketika digabungkan membentuk makna sesenggak yaitu 

„pemalas‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke dalam bentuk sesenggak penuh, 

karena makna sesenggak berat buit “pemalas” tidak merujuk lagi pada makna 

berat buit “pemalas” tidak merujuk lagi pada makna berat dan buit. bentuk 

sesenggak ini dikategorikan sesenggak dengan bagian tubuh yang terbentuk dari 

kata buit “pantat”. 

Sesenggak berat buit  memiliki makna denotasi berat pantat, sebagaimana 

kita ketahui orang yang pantatnya besar pasti malas sekali bangun untuk 

melakukan berbagai aktifitas, hanya senang duduk bermalas-malasan, ini terlihat 

pada penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai berikut : Maq suruq lalo mbeli 

jangan deknya mele, tutuq berat buit (terjemahannya yaitu: disuruh pergi beli 
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sayur dia tidak mau, pemalas sekali). Oleh karena itu orang yang sulit sekali 

bangun dari tempat duduknya dikatakan orang yang pemalas tidak mau bergerak 

atau beranjak dari tempat duduknya. Dengan demikian sesenggak ini berfungsi 

untuk memberikan sindiran kepada seseorang yang malas sekali bergerak untuk 

melakukan berbagai aktifitas. 

Tabel 4.26 Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “tipis telinga” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

15  Tipis telinga  Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi untuk 

memberikan sindiran 

kepada seseorang 

yang cepat sekali 

merasa tersinggung    

Tipis telinga   Orang yang 

mudah 

tersinggung 

Bentuk sesenggak tipis telinga terdiri dari dua kata yaitu tipis‟tipis„dan 

telinga„telinga‟, dan ketika digabungkan membentuk makna sesenggak yaitu 

„orang yang mudah tersinggung‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke dalam 

bentuk sesenggak penuh, karena makna sesenggak tipis telinga“orang yang 

mudah tersinggung” tidak merujuk lagi pada makna tipis dan telinga“. Bentuk 

sesenggak ini dikategorikan sesenggak dengan bagian tubuh yang terbentuk dari 

kata telinga “telinga”. 

Sesenggak tipis telinga memiliki makna denotasi tipis telinga, 

sebagaimana kita ketahui orang yang tipis telinga adalah orang yang mudah sekali 

tersinggung dengan kata lain kelebihan peka terhadap sesuatu hal,  yang 

membuatnya selalu tersinggung, karena sifantya yang sangat peka itulah ia sering 

sekali mudah tersinggung, ini terlihat pada penggunaannya dalam kalimat yaitu 

sebagai berikut : Tutuq tipis telinga tau tia, padahal dekta sindir ya ngka 
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(terjemahannya yaitu: cepat sekali tersinggung orang itu, padahal kita tidak 

menyindir dia). Dalam konteks kalimat diatas dijelaskan orang yang cepat sekali 

tersinggung padahal sebenarnya dalam konteks kalimat di atas sama sekali 

sindiran itu tidak ditujukan kepada si tipis telinga tersebut. Dengan demikian 

sesenggak ini berfungsi untuk memberi nasihat kepada orang agar tidak mudah 

tersinggung. 

Tabel 4.27 Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “balen teloq” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

16  Balen teloq  Denotasi Konotasi Sesenggak ini 

berfungsi untuk 

menyatakan pujian 

kepada seorang anak  

yang sangat disayang 

oleh orang tuanya 

Rumah telur Anak 

kesayangan 

Bentuk sesenggak balen teloq  terdiri dari dua kata yaitu  balen‟rumah„ 

dan teloq „telur‟, dan ketika digabungkan membentuk makna sesenggak yaitu 

„anak kesayangan‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke dalam bentuk sesenggak 

penuh, karena makna sesenggak balen teloq “anak kesayangan” tidak merujuk 

lagi pada makna balen dan teloq. 

Sesenggak balen teloq  memiliki makna denotasi rumah telur, sesenggak 

ini diperuntukkan untuk seseorang yang sangat diistimewakan dalam keluarganya 

oleh karena itu orang tersebut menjadi orang yang paling di sayang di dalam 

keluarga, ini terlihat pada penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai berikut: 

Maq Rudi‟ jari balen teloq amiq dit inaq gara-gara ya anak paling beriq 

(terjemahannya yaitu: Rudi menjadi anak kesayangan bapak dan ibunya gara-gara 



58 
 

dia anak paling kecil). Dengan demikian sesenggak ini berfungsi untuk 

menyatakan pujian kepada seorang anak yang di sayang oleh orang tuanya.  

Tabel 4.28 Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “idung meong” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

17 Idung meong   Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi untuk 

perumpamaan bagi 

orang yang cepat 

dapat berita tentang 

sesuatu hal, padahal 

orang lain belum 

tahu menahu, dia 

sudah tahu duluan 

Hidung 

kucing    

Cepat 

menerima 

informasi 

tentang 

sesuatu hal 

Bentuk sesenggak idung meong terdiri dari dua kata yaitu 

idung‟hidung„dan meong„kucing‟, dan ketika digabungkan membentuk makna 

sesenggak yaitu „cepat menerima informasi‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke 

dalam bentuk sesenggak penuh, karena makna sesenggak idung meong “cepat 

menerima berita” tidak merujuk lagi pada makna idung dan meong“. Bentuk 

sesenggak ini dikategorikan sesenggak dengan bagian tubuh yang terbentuk dari 

kata idung “hidung”. 

Sesenggak idung meong  memiliki makna denotasi hidung kucing, 

sebagaimana kita ketahui kucing adalah hewan mamalia yang penciumannya 

sangat tajam, ia mampu mencium aroma ikan dari jarak yang sangat jauh,  

penciumannya yang tajam inilah yang diumpamakan untuk orang yang cepat 

dalam mendapatkan suatu informasi terhangat atau berita yang benar-benar 

faktual yang baru saja terjadi, ini terlihat pada penggunaannya dalam kalimat 

yaitu sebagai berikut: Wartawan siq cerdas jaq, kalah-kalah idung meong 

(terjemahannya yaitu: wartawan yang cerdas itu, cepat sekanli dapat berita). 
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Dengan demikian sesenggak ini berfungsi untuk memberikan pujian kepada 

seseorang karena gesit dan tanggap dalam mendapatkan informasi tentang suatu 

hal. 

Tabel 4.29 Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “berat setoeq” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

18  Berat setoeq  Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi sebagai 

perumpamaan bagi 

orang yang tidak adil 

dalam bertindak 

Berat sebelah    Tidak adil 

Bentuk sesenggak berat setoeq terdiri dari dua kata yaitu berat‟berat„dan 

setoeq „sebelah‟, dan ketika digabungkan membentuk makna sesenggak yaitu 

„tidak adil‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke dalam bentuk sesenggak penuh, 

karena makna sesenggak berat setoeq “tidak adil” tidak merujuk lagi pada makna 

berat  dan setoeq“.  

Sesenggak berat setoeq  memiliki makna denotasi berat sebelah, 

sebagaimana kita ketahui berat sebelah yakni suatu ukuran yang tidak sama berat. 

Berat setoeq tidak lagi bermakna suatu ukuran yang tidak sama berat melainkan 

„tidak adil‟, ini terlihat pada penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai berikut:  

Tau lokak deq kanggo berat setoeq lek anak-anaknya (terjemahannya yaitu: orang 

tua tidak boleh bersikap tidak adil kepada anak-anaknya). Dalam konteks kalimat 

di atas dijelaskan bahwa orang tua tidak boleh pilih kasih terhadap anak-anaknya 

karena kalau pilih kasih/ tidak adil terhadap anak-anaknya itu  akan memunculkan 

pertengkaran antara sesama saudara, orang tua diwajibkan harus adil ke semua 

anak-anaknya agar tidak terjadi pertengkaran sesama saudara karena rasa iri yang 
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ditimbulkan oleh sikap orang tua yang tidak adil kepada anak-anaknya. Dengan 

demikian sesenggak ini berfungsi untuk memberi nasihat agar para orang tua 

bersikap adil terhadap anak-anaknya agar tidak menimbulkan rasa iri sesama 

saudara. 

Tabel 4.30 Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “ijo mata” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

19  Ijo mata  Denotasi Konotasi Sesenggak ini 

berfungsi untuk 

memberikan sindiran 

kepada orang yang 

mata duitan 

Hijau mata Mata duitan   

Bentuk sesenggak ijo mata terdiri dari dua kata yaitu ijo „hijau‟ dan mata 

„mata‟, dan ketika digabungkan membentuk makna sesenggak yaitu „mata duitan‟. 

Bentuk tersebut dikelompokkan ke dalam sesenggak sebagian karena makna 

sesenggak ijo mata “mata duitan” masih merujuk pada salah satu makna unsur 

pembentuknya yaitu mata „mata‟. Bentuk ini dikategorikan sesenggak dengan 

bagian tubuh yang terbentuk dari kata mata “mata”.  

Sesenggak ijo mata mengandung makna denotasi hijau matanya. 

Sebagaiman yang kita ketahui warna hijau melambangkan warna uang dua puluh 

ribuan, jadi sesenggak hijau mata mengandung makna konotasi orang yang mata 

duitan,  ini terlihat pada penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai berikut : Deq 

bau gitaq kepeng beaq ne, jaq ijo mata ngka (terjemahannya yaitu: tidak bisa lihat 

uang anak ini, mata duitan sekali jadi orang). Sesenggak ini berfungsi untuk 

menyidir orang yang mata duitan. 
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Tabel 4.31 Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “raos membati” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

20 Raos membati  Denotasi Konotasi Sesenggak ini 

berfungsi untuk 

memberikan 

penilaian terhadap 

seseorang bagaimana 

sikapnya yang selalu 

melebih-lebihkan 

dalam berbicara/ 

menceritakan sesuatu 

Pembicaraan  

mengambil 

untung 

Melebih-

lebihkan 

dalam 

pembicaraan   

Bentuk sesenggak raos membati  terdiri dari dua kata yaitu 

raos‟omongan„dan membati „ambil untung‟, dan ketika digabungkan membentuk 

makna sesenggak yaitu „melebih-lebihkan dalam pembicaraan‟. Bentuk tersebut 

dikelompokkan ke dalam bentuk sesenggak sebagian, karena makna sesenggak 

raos membati “melebih-lebihkan dalam pembicaraan” masih merujuk pada salah 

satu makna unsur pembentuknya yaitu raos „pembicaraan‟.  

Sesenggak raos membati  mengandung makna denotasi pembicaraan yang 

mengambil untung. Sesenggak ini diperuntukkan bagi orang yang suka melebih-

lebihkan kalau dalam bercerita, ini terlihat pada penggunaannya dalam kalimat 

yaitu sebagai berikut: Dendeq saduin tau siq kasaq raos membati tia 

(terjemahannya yaitu: jangan percaya dengan orang yang suka melebih-lebihkan 

pembicaraan itu). Dalam konteks kalimat di atas terlihat di mana ada seseorang 

yang suka melebih-lebihkan dalam pembicaraan/bercerita. Sesenggak ini 

berfungsi untuk memberi nasihat agar bercerita itu apa adanya sesuai dengan 

kejadian yang sebenarnya tidak melebih-lebihkan dalam bercerita. 

 

 



62 
 

Tabel 4.32 Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “kepeng panas” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

21  Kepeng panas  Denotasi Konotasi Sesenggak ini 

berfungsi untuk 

memberikan sindiran 

kepada seseorang 

yang mendapatkan 

uang dari pekerjaan 

yang tidak benar/dari 

pekerjaan yang tidak 

halal 

Uang panas Uang 

haram/uang 

yang 

didapatkan 

dari tidak 

halal    

Bentuk sesenggak  kepeng panas terdiri dari dua kata yaitu kepeng ‟uang„ 

dan panas „panas‟, dan ketika digabungkan membentuk makna sesenggak yaitu 

„uang haram/uang yang didapatkan dengan cara tidak halal‟. Bentuk tersebut 

dikelompokkan ke dalam bentuk sesenggak sebagian, karena makna sesenggak 

kepeng panas “uang haram” masih  merujuk pada salah satu unsur pembentuknya 

yaitu kepeng “uang”. Bentuk ini dikategorikan sesenggak dengan panca indra 

yang terbentuk dari kata panas „panas/kondisi suhu‟. 

Sesenggak kepeng panas  mengandung makna denotasi uang panas. 

Sesenggak ini diperuntukkan kepada orang yang mendapatkan uang atau 

mendapatkan hasil dari yang tidak halal,  ini terlihat pada penggunaannya dalam 

kalimat yaitu sebagai berikut : Semendaq su gati bueq lamun wah aran kepeng 

panas tia (terjemahannya yaitu: sebentar sekali habis yang namanya uang hasil 

dari yang tidak halal/uang haram itu). Dalam konteks kalimat di atas terlihat di 

mana ada seseorang yang uangnya cepat sekali habis itu dikarenakan uang yang 

didapatkan dari hasil yang tidak halal tersebut tidak berkah. Ini menunjukkan 

makna konotasi sesenggak tersebut adalah seseorang yang menghasilkan uang 

dari hasil yang tidak benar dengan kata lain uang yang didapatkan dari hasil yang 
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tidak halal. Sesenggak ini berfungsi untuk memberikan sindiran kepada seseorang 

yang malas bekerja sehingga cara yang tidak halalpun digunakan demi 

mendapatkan uang . 

Tabel 4.33 Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “tau mendoe” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

22  Tau mendoe Denotasi Konotasi Sesenggak ini 

berfungsi untuk 

menyatakan pujian 

kepada seseorang 

yang kondisi 

keuangannya bisa 

dikatakan berlebih 

atau orang kaya 

Orang punya   Orang kaya 

Bentuk sesenggak tau mendoe  terdiri dari dua kata yaitu  tau‟orang„ dan 

mendoe „punya‟, dan ketika digabungkan membentuk makna sesenggak yaitu 

„orang kaya‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke dalam bentuk sesenggak 

sebagian, karena makna sesenggak tau mendoe “orang kaya” masih  merujuk pada 

salah satu unsur pembentuknya yaitu tau“orang”.  

Sesenggak tau mendoe, mengandung makna denotasi orang punya. Makna 

konotasinya adalah orang yang kaya yang mempunyai harta banyak dan 

berlimpah,  ini terlihat pada penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai berikut : 

Deq ta slewah menimpal dit maq Andi nengka‟, aran jaq ya wah jari tau mendoe 

moq nengkaq (terjemahannya yaitu: malu sekarang kita berteman dengan andi, 

soalnya dia sekarang sudah jadi orang kaya ). Berdasarkan konteks kalimat di atas 

terlihat bahwa fungsi sesenggak tersebut untuk menyatakan pujian kepada 

seseorang yang memang kondisi keuangannya bisa dikatakan berlebih atau orang 

kaya, sehingga orang enggan bergaul dengannya.  
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Tabel 4.34 Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “harga mate” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

23  Harga mate  Denotasi Konotasi Sesenggak ini 

berfungsi dalam hal 

transaksi jual beli, 

untuk mengetahui 

suatu harga pas 

dalam bertransaksi 

supaya tidak terlalu 

lama di dalam tawar 

menawar 

Harga mati   Harga 

pas/miutlak 

yang tidak 

dapat 

ditawar-tawar 

lagi 

Bentuk sesenggak harga mate  terdiri dari dua kata yaitu  harga ‟harga„ 

dan mate„mati‟, dan ketika digabungkan membentuk makna sesenggak yaitu 

„harga pas/harga yang tidak bisa ditawar lagi‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke 

dalam bentuk sesenggak sebagian, karena makna sesenggak harga mate “harga 

pas yang tidak bisa ditawar lagi” masih  merujuk pada salah satu makna unsur 

pembentuknya yaitu harga “harga”.  

Sesenggak harga mate, mengandung makna denotasi harga mati. Makna 

konotasinya adalah harga pas/mutlak yang tidak bisa di rubah lagi. Biasanya 

sesenggak ini digunakan dalam hal transaksi jual-beli, ini terlihat pada 

penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai berikut : Tutuq santer toko-toko 

beleq tia, jual barang siq harga mate bae, jaq anang deknya mahel-mahel 

(terjemahanya yaitu: sungguh keterlaluan toko-toko besar itu, jual barang dengan 

harga pas yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, mahal-mahal pula). Berdasarkan 

konteks kalimat di atas maka fungsi sesenggak ini adalah untuk menyatakan harga 

barang yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dengan kata lain harga 

mutlak/permanen sehingga dalam hal transaksi jual beli, tidak terjadi proses tawar 

menawar. 
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Tabel. 4.35 Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “tindoq bateq” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

24  Tindoq bateq Denotasi Konotasi Sesenggak ini 

berfungsi untuk 

mengejek seseorang 

yang tidurnya terlalu 

lelap, dan tdak dapat 

dibangunkan 

Tidur parang Tidur  yang 

sulit 

dibangunkan   

Bentuk sesenggak tindoq bateq terdiri dari dua kata yaitu  tindoq‟tidur„ 

dan bateq „parang‟, dan ketika digabungkan membentuk makna sesenggak yaitu 

„tidur yang sulit dibangunkan‟. Bentuk tersebut dikelompokkan  ke dalam bentuk 

sesenggak sebagian, karena makna sesenggak tindoq bateq “tidur yang sulit 

dibangunkan” masih  merujuk pada salah satu makna unsur pembentuknya yaitu 

tindoq“tidur”.  

Sesenggak tindoq bateq, mengandung makna denotasi tidur parang. Makna 

konotasinya adalah tidur yang sulit sekali dibangunkan, ini terlihat pada 

penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai berikut : Tutuq santer beaq tia 

deqnya ngasa apa-apa mun wahnya tindoq, tindoq bateq jamaq (terjemahannya 

yaitu: sungguh keterlaluan anak itu tidak tahu apa-apa kalau sudah tertidur lelap, 

tidurnya sulit sekali dibangunkan). Berdasarkan konteks kalimat tersebut 

sesenggak ini berfungsi untuk mengejek seseorang yang tidurnya terlalu lelap, dan 

tidak dapat dibangunkan. 
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Tabel 4.36 Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “bongo-bongo lelepoq” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

25 Bongo-bongo 

lelepoq  

Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi 

menyamarkan atau 

memperhalus 

maksud dalam 

menyebut orang yang 

pendiam tetapi nakal 

Lugu-lugu 

ikan lepu 

Pendiam/lugu 

tetapi nakal 

dalam 

bergaul 

Bentuk sesenggak bongo-bongo lelepoq terdiri dari dua kata yaitu  bongo 

‟diam„ dan lelepoq „ikan lepu‟, dan ketika digabungkan membentuk makna 

sesenggak yaitu „orang yang pendiam tetapi nakal‟. Bentuk tersebut 

dikelompokkan ke dalam bentuk sesenggak sebagian,  karena makna sesenggak 

bongo-bongo lelepoq “orang yang keliatannya pendiam/lugu tetapi nakal” masih 

merujuk pada salah satu makna unsur pembentuknya yaitu bongo”diam/lugu”. 

Sesenggak bongo-bongo lelepoq mengandung makna denotasi lugu-lugu 

ikan lepu. Sebagaimana kita ketahui ikan lepu adalah sejenis ikan laut yang 

muncul pada saat air laut surut, ikan tersebut terlihat  jinak tetapi sebenarnya ikan 

tersebut beracun dan berbahaya. Bongo-bongo lelepoq diumpamakan untuk orang 

yang keliatannya sangat lugu dan pendiam tetapi sebenarnya ia nakal, ini terlihat 

pada penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai berikut: Dendeq tertipu siq 

tampang bongo ketiaq, anuq ya bongo-bongo lelepoq tia (jangan tertipu dengan 

tampang lugu/pendiam seperti itu, dia pendiam tetapi nakal). Oleh karena itulah 

fungsi sesenggak ini adalah sebagai sindiran buat orang yang keliatannya saja 

lugu tetapi yang sebenarnya nakal. 
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Tabel 4.37 Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “beleq-beleq ambon”    

No Sesenggak Makna Fungsi 

26 Beleq-beleq 

ambon  

Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi untuk 

mengejek seseorang 

yang badanya saja 

yang besar tetapi 

tidak bisa apa-apa 

Besar-besar 

singkong 

Hanya 

Badannya 

saja yang 

besar tetapi 

tidak dapat 

diandalkan 

Bentuk sesenggak beleq-beleq ambon  terdiri dari dua kata yaitu  beleq 

‟besar„ dan ambon „singkong‟, dan ketika digabungkan membentuk makna 

sesenggak yaitu „orang yang badannya saja yang besar tetapi tidak dapat 

diandalkan/orang yang tidak bisa apa-apa‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke 

dalam bentuk sesenggak sebagian, karena makna sesenggak beleq-beleq ambon 

“orang yang badannya saja yang besar tetapi tidak dapat diandalkan” masih 

merujuk pada salah satu makna unsur pembentuknya yaitu beleq”besar” 

Sesenggak beleq-beleq ambon  mengandung makna denotasi besar-besar 

singkong. Sebagaimana kita ketahui singkong adalah makanan umbi-umbian yang 

sangat besar isinya tetapi makanan singkong tidak mengandung banyak gizi 

seperti halnya makanan umbi-umbian lainnya seperi wortel dan kentang yang 

banyak mengandung gizi, ini terlihat pada penggunaannya dalam kalimat yaitu 

sebagai berikut: Awak ta su bae beleq, laguq beleq-beleq ambon (terjemahannya 

yaitu: badanmu saja yang besar, tetapi tidak dapat diandalkan/tidak punya 

kemampuan). Dalam konteks kalimat di atas terlihat di mana ada seseorang yang 

badannya saja yang besar tetapi tidak bisa apa-apa/ tidak dapat diandalkan. Ini 

menunjukkan makna konotasi sesenggak tersebut  adalah orang yang badannya 

saja yang besar tetapi tidak ada gunanya karena tidak dapat melakukan apa-apa. 
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Sesenggak ini berfungsi untuk mengejek seseorang yang memiliki badan besar 

tetapi  tidak bisa apa-apa dan tidak dapat diandalkan. 

Tabel 4.38 Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “loeq cucuk” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

27  Loeq cucuk   Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi untuk 

merendahkan/ 

memperhalus makna 

untuk mengatakan 

seseorang yang 

terlalu banyak 

berbicara/cerewet 

Banyak 

mulut/paruh 

Banyak 

bicara/cerewet 

Bentuk sesenggak loeq cucuk terdiri dari dua kata yaitu loeq‟banyak„ dan 

cucuk „paruh‟, dan ketika digabungkan membentuk makna sesenggak yaitu 

„banyak bicara/cerewet‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke dalam bentuk 

sesenggak sebagian, karena makna sesenggak loeq cucuk “banyak 

berbicara/cerewet” masih merujuk pada salah satu makna unsur pembentuknya 

yaitu loeq”banyak”. Bentuk sesenggak ini dikategorikan sesenggak dengan 

bagian tubuh yang terbentuk dari kata cucuk “paruh”. 

Sesenggak loeq cucuk  mengandung makna denotasi banyak mulut/paruh. 

Sesenggak ini diperuntukkan untuk orang yang selalu berbicara tetapi 

perkataannya itu tidak ada pentingnya hanya membuat ribut saja,  ini terlihat pada 

penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai berikut: Daripada loeq cucuk deraq 

hasil, lebih baeq penang-penang wah tadah (terjemahannya yaitu: daripada banyak 

berbicara/ cerewet tidak membuahkan hasil, lebih baik diam-diam sudah). Dalam 

konteks kalimat di atas terlihat di mana ada seseorang yang bisanya hanya 

berbicara saja tetapi perkataannya itu tidak membuahkan hasil apa-apa. Sesenggak 
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ini berfungsi sebagai sindiran untuk orang yang banyak berbicara tetapi 

perkataannya tidak ada manfaatnya sama sekali hanya membuat orang lain bosan 

mendengarnya berbicara. 

Tabel 4.39  Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “teloq koe” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

28  Teloq koe  Denotasi Konotasi Sesenggak ini 

berfungsi 

menyamarkan 

maksud dalam 

menyebut kecantikan 

seorang gadis 

Telur kuning Gadis cantik 

Bentuk sesenggak teloq koe terdiri dari dua kata yaitu teloq „telur‟ dan koe 

„kuning‟, dan ketika digabungkan membentuk makna sesenggak yaitu „gadis 

cantik‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke dalam sesenggak penuh karena makna 

sesenggak teloq koe “gadis cantik” tidak merujuk lagi pada makna teloq dan koe. 

Sesenggak teloq koe mengandung makna denotasi telur kuning. 

Sebagaimana kita ketahui kuning telur itu rupanya sangat indah, dengan warna 

kuning terang, warna kuning terang melambangkan sesuatu yang indah. Ini 

menunjukkan makna konotasi sesenggak tersebut adalah gadis cantik, ini terlihat 

pada penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai berikut : Beaq tia jaq teloq koe 

jamaq (terjemahannya yaitu: anak itu cantik sekali). Sesenggak ini berfungsi 

untuk memberikan pujian untuk kemolekan/kecantikan seorang gadis. 
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Tabel 4.40 Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “beleq ulu” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

29 Beleq ulu  Denotasi Konotasi Sesenggak ini 

berfungsi sebagai 

perumpamaan untuk 

orang yang sombong 

yang sering 

meremehkan orang 

lain 

Besar kepala Arogan/ 

Sombong   

Bentuk sesenggak beleq ulu terdiri dari dua kata yaitu beleq „besar‟ dan 

ulu „kepala‟, dan ketika digabungkan membentuk makna sesenggak yaitu 

„arogan/sombong‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke dalam sesenggak penuh 

karena makna sesenggak beleq ulu “arogan/sombong” tidak merujuk lagi pada 

makna beleq dan ulu. Bentuk ini dikategorikan sesenggak dengan bagian tubuh 

yang terbentuk dari kata ulu „kepala‟. 

Sesenggak beleq ulu memilki makna denotasi besar kepala. Sesenggak ini 

diperuntukkan untuk orang yang selalu bangga akan kelebihan yang dia miliki. 

Sehingga muncullah makna konotasi orang yang arogan/sombong membangga-

banggakan kelebihan yang ia miliki tersebut, ini terlihat pada penggunaannya 

dalam kalimat yaitu sebagai berikut: Ngerasa beleq ulu beaq tia, gara-gara maq 

puji kena inges (terjemahannya yaitu: merasa sombong anak itu gara-gara dipuji 

cantik). Sesenggak ini berfungsi untuk perumpamaan bagi orang yang sifatnya 

selalu bangga terhadap dirinya sendiri dan sering menyombongkan diri. 
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Tabel 4.41 Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “beneng mua” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

30 Beneng mua  Denotasi Konotasi Sesenggak ini 

berfungsi untuk 

mengejek seseorang 

karena tingkah 

lakunya yang sering  

merasa malu hanya 

karena hal yang 

kecil/sepele 

Merah muka   Malu   

Bentuk sesenggak beneng mua terdiri dari dua kata yaitu beneng‟merah„ 

dan mua „muka‟, dan ketika digabungkan membentuk makna sesenggak yaitu 

„malu‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke dalam bentuk sesenggak penuh, karena 

makna sesenggak beneng mua “malu” tidak merujuk lagi pada makna beneng dan 

mua. Bentuk ini dikategorikan sesenggak dengan bagian tubuh yang terbentuk 

dari kata mua „muka‟.  

Sesenggak beneng mua memiliki makna denotasi merah muka, sesenggak 

ini diperuntukkan untuk orang yang hanya gara-gara hal kecil saja dia cepat 

merasa malu, ini terlihat pada penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai berikut 

: Beneng muan nak eni, gara-gara maq oloq siq polongnya, deng pacarnya dateng 

baq bale (terjemahannya yaitu: eni malu ketika diejek oleh kakaknya saat 

pacarnya datang ke rumah). Untuk itulah fungsi sesenggak ini untuk mengejek 

seseorang karena tingkah lakunya yang sering merasa malu hanya karena sesuatu 

hal yang kecil/sepele yang tidak mesti dibuat malu.  
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Tabel 4.42 Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “keras ate” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

31 Keras ate  Denotasi Konotasi Sesenggak ini 

berfungsi sebagai  

perumpamaan buat 

seseorang yang keras 

dalam bertindak dan 

tidak mau menerima 

saran dari orang lain 

Keras hati Egois 

Bentuk sesenggak  keras ate  terdiri dari dua kata yaitu keras‟keras„ dan 

ate „hati‟, dan ketika digabungkan membentuk makna sesenggak yaitu „egois‟. 

Bentuk tersebut dikelompokkan ke dalam bentuk sesenggak penuh, karena makna 

sesenggak keras ate “egois” tidak merujuk lagi pada makna keras dan ate. Bentuk 

ini dikategorikan sesenggak dengan bagian tubuh yang terbentuk dari kata ate 

„hati‟. 

Sesenggak keras ate  memiliki makna denotasi keras hati, sesenggak ini 

diperuntukkan bagi orang yang maunya menang sendiri. Orang yang 

keinginnannya saja yang ingin dipenuhi tetapi permintaan/keinginan orang lain 

tidak dihiraukan, ini terlihat pada penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai 

berikut :Wah deqku sanggup menimpal dit beaq keras ate tia jaq (terjemahannya 

yaitu: tidak sanggup saya berteman dengan anak yang egois seperti itu). Dengan 

demikian sesenggak ini berfungsi untuk menyindir seseorang yang maunya ingin 

menag sendiri tidak mau mempedulikan orang lain, hanya dia saja yang ingin 

diperhatikan sedangkan orang lain tidak dihiraukan sama sekali. 
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Tabel 4.43 Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “garis idup” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

32 Garis idup  Denotasi Konotasi Sesenggak ini 

berfungsi untuk 

menyatakan simpati 

kepada seseorang 

karena suatu hal 

yang dialami, baik 

itu hal baik maupun 

buruk 

Garis hidup   Nasib 

Bentuk sesenggak  garis idup  terdiri dari dua kata yaitu  garis ‟garis„ dan 

idup „hidup‟, dan ketika digabungkan membentuk makna sesenggak yaitu „nasib‟. 

Bentuk tersebut dikelompokkan ke dalam bentuk sesenggak penuh, karena makna 

sesenggak garis idup “nasib” tidak merujuk lagi pada makna garis dan idup. 

Sesenggak garis idup  memiliki makna denotasi garis hidup, dalam 

konteks kalimat di atas dapat kita simpulkan bahwa sesenggak ini 

menggambarkan perjalanan kehidupan seseorang selama berada di dunia  ini yang 

jauh dari bayangannnya tidak terbayangkan akan memiliki perjalanan hidup yang 

buruk, ini terlihat pada penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai berikut : Jaq 

tutuq lenge garis idupku ne (terjemahannya yaitu: jelek sekali nasibku ini). 

Dengan demikian sesenggak ini berfungsi untuk menyatakan simpati kepada 

seseorang karena suatu hal buruk yang telah menimpanya dalam mengarungi 

perjalalanan hidupnya tersebut. 
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Tabel 4.44 Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “beaq tebin” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

33  Beaq tebin Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi untuk 

mengungkapkan 

ejekan kepada 

seseorang yang 

dianggap lemah atau 

belum banyak 

pengalaman dalam 

suatu hal atau 

kehidupan 

Anak kemarin    Orang yang 

masih 

kecil/muda 

yang belum 

banyak 

pengalaman 

Bentuk sesenggak beaq tebin terdiri dari dua kata yaitu beaq ‟anak„ dan 

tebin „kemarin‟, dan ketika digabungkan membentuk makna sesenggak yaitu 

„orang yang belum banyak pengalaman‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke 

dalam bentuk sesenggak penuh, karena makna sesenggak beaq tebin “orang yang 

belum banyak pengalaman” tidak merujuk lagi pada makna beaq  dan tebin“. 

Sesenggak beaq tebin  memiliki makna denotasi anak kemarin, 

sebagaimana kita ketahui anak kemarin adalah anak yang baru beranjak remaja 

yang belum bisa apa-apa masih senang main-main, ini terlihat pada 

penggunaannya dalam kalimat  yaitu sebagai berikut : Tau ono mulang kanca 

beaq tebin-tebin (terjemahannya yaitu: orang itu menikah dengan anak yang 

masih kecil belum bisa apa-apa). Dalam konteks kalimat di atas dijelaskan bahwa 

seorang yang menikah dengan anak kemarin-kemarin yang baru saja beranjak 

dewasa yang belum bisa apa-apa dan tidak punya banyak pengalaman untuk 

menjalankan kehidupan baru sebagai seorang istri. Dengan demikian sesenggak 

ini berfungsi menyindir seseorang yang belum mempunyai banyak pengalaman. 
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Tabel 4.45 Makna dan Fungsi Sesenggak Frase “kunyit peletek” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

34  Kunyit peletek Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi untuk 

perumpamaan bagi 

orang yang 

kelihatannya tidak 

mempunyai darah 

atau orang yang 

keliatannya pucat 

Kunyit 

dipatahkan     

Orang pucat 

Bentuk sesenggak  kunnyit pletek  terdiri dari dua  kata yaitu 

kunyit‟kunyit„, dan pletek „patahkan„, dan ketika digabungkan membentuk makna 

sesenggak yaitu „orang yang mukanya pucat‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke 

dalam bentuk sesenggak penuh, karena makna sesenggak kunyit pletek “orang 

pucat” tidak merujuk lagi pada makna kunyit dan pletek. 

Sesenggak kunyit pletek  memiliki makna denotasi kunyit yang 

dipatahkan, sebagaimana kita ketahui bahwa tumbuhan kunyit kalau kita patahkan 

berwarana kuning pucat, ini terlihat pada penggunaannya dalam kalimat yaitu 

sebagai berikut :Gara-gara oneq sakit, nak mala muanya kalah-kalah kunyit pletek 

(terjemahannya yaitu: gara-gara lama sakit, mukanya mala pucat sekali), dalam 

konteks kalimat di atas dijelaskan bahwa seseorang yang telah lama sakit otomatis 

mukanya akan pucat karena kekurangan darah. Dengan demikian sesenggak ini 

berfungsi untuk perumpamaan bagi orang yang pucat yang kelihatannya tidak 

memiliki darah. 
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4.2.3 Sesenggak Berbentuk Kalimat 

    Tabel 4.46 Makna dan Fungsi Sesenggak Kalimat “ngarepang acong menteloq” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

1  Ngarepang 

acong menteloq 

Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi untuk 

mengungkapkan 

sesuatu yang 

sangat mustahil 

terjadi 

Mengharapkan 

anjing bertelur    

Orang yang 

mengharapkan 

sesuatu hal 

yang mustahil 

terjadi 

Bentuk sesenggak ngarepang acong menteloq terdiri dari kata yaitu 

ngarepang ‟mengharapkan„,acong „anjing‟ dan kata menteloq „bertelur‟, dan 

ketika digabungkan membentuk satu kesatuan makna yaitu „sesuatu hal yang 

mustahil terjadi‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke dalam bentuk sesenggak 

penuh, karena makna sesenggak ngarepang acong menteloq “sesuatu hal yang 

sangat mustahil terjadi” tidak merujuk lagi pada makna ngarepang, acong  dan 

menteloq“. Bentuk ini dikategorikan sesenggak dengan nama binatang yang 

terbentuk dari kata acong „anjing‟.  

Sesenggak ngarepang acong menteloq memiliki makna mengharapkan 

anjing bertelur, sebagaimana kita ketahui anjing adalah hewan mamalia yang 

menyusui, otomatis dia  berkembang biak dengan beranak bukan bertelur. 

Sesenggak ngarepang acong menteloq tidak lagi bermakna mengharapkan anjing 

bertelur melainkan, harapan untuk hal yang mustahil terjadi, ini terlihat pada 

penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai berikut: Nendeq terlalu ngarepang 

mauq tau siq sempurna, semalan ta su ngarepang acong menteloq (terjemahannya 

yaitu: jangan terlalu mengharapkan orang yang sempurna, itu sama sekali 

mengharapkan sesuatu yang mustahil). Ini menunjukkan makna konotasi 
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sesenggak tersebut adalah sebuah harapan seseorang yang mustahil dapat terjadi, 

pada konteks kalimat tersebut dijlelaskan bahwa ada seseorang yang 

mengharapkan seseorang yang sempurna dalam hidupnya, itu sangat tidak 

mungkin ia mendapatkan orang yang sempurna karena tidak ada insan di dunia ini 

yang sempurna kecuali Allah swt.  Dengan demikian sesenggak ini berfungsi 

untuk memberi nasihat kepada seseorang agar tidak mengaharapkan sesuatu hal 

yang sangat mustahil terjadi, karena itu akan menjadi pengharapan yang sia-sia. 

     Tabel 4.47 Makna dan Fungsi Sesenggak Kalimat “parang ita menai kepeng 

keno” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

2  Parang menai 

kepeng keno? 

Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi sebagai 

perumpamaan betapa 

susahnya mencari 

uang 

Ia kira 

mengeluarkan 

kotoran 

berbentuk 

uang apa 

Susah 

mencari uang 

Bentuk sesenggak parang ita menai kepeng keno terdiri dari kata yaitu 

parang‟ia kira„, ita„kita„,  menai „mengeluarkan kotoran‟, kepeng „uang‟, keno 

„apa‟ dan ketika digabungkan membentuk satu kesatuan makna yaitu „susah 

mencari uang‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke dalam bentuk sesenggak 

sebagian, karena makna sesenggak parang ita menai kepeng keno “susah mencari 

uang” masih  merujuk pada salah satu makna unsur pembentuknya yaitu kepeng 

“uang”. 

Sesenggak parang menai kepeng keno? mengandung makna denotasi 

dikira kita mengeluarkan kotoran berbentuk uang apa. Sebagaimana kita ketahui 

mencari uang tidaklah semudah mengeluarkan kotoran dari dalam perut. Ini 

disebabkan mencari uang itu sangatlah sulit, kalaupun kita mengeluarkan kotoran 
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berbentuk uang rasanya pasti akan sakit, apalagi jika kotoran bentuk uang yang 

kita keluarkan itu berbentuk uang logam,  ini terlihat pada penggunaannya dalam 

kalimat yaitu sebagai berikut : Kepeng-kepeng diriq sita ne, parang menai kepeng 

keno? (terjemahannya yaitu: uang-uang saja kalian ini, dikira mengeluarkan 

kotoran berbentuk uang apa?) Jadi, makna konotasi dari sesenggak ini adalah 

mencari uang itu sangatlah sulit/susah. Untuk itu sesenggak ini berfungsi sebagai 

perumpamaan betapa susahnya mencari uang. 

   Tabel 4.48 Makna dan Fungsi Sesenggak Kalimat “beng ita mengeak” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

3  Beng ita 

mengeak 

Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi sebagai 

pendidikan agar kita 

memahami keadaan 

orang tua yang 

sedang kesusahan 

Beri kita 

bernafas 

Memberi 

waktu kepada 

orang tua 

untuk 

beristirahat 

sejenak dari 

kesusahan 

Bentuk sesenggak beng ta mengeak  terdiri dari kata yaitu beng‟beri„, 

ita„kita„,  mengeak„bernafas‟, dan ketika digabungkan membentuk satu kesatuan 

makna yaitu „memberi waktu kepada orang tua untuk beristirahat sejenak dari 

kesusahan‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke dalam bentuk sesenggak sebagian, 

karena makna sesenggak beng ita mengeak  “memberi waktu kepada orang tua 

untuk beristirahat sejenak dari kesusahan” masih  merujuk pada salah satu makna 

unsur pembentuknya yaitu beng “beri”. 

Sesenggak beng ta mengeak juluq, mengandung makna denotasi beri kita 

bernafas. Sebagaimana kita ketahui, manusia bernafas untuk tetap hidup. Dalam 

sesenggak ini terlihat seseorang yang merasa sesak karena ada sesuatu yang 
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menyumbat pernafasannya. Ia membutuhkan kelegaan, ini terlihat pada 

penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai berikut : Baroq ta gati saweq 

bayahangnya kuliah ampoknya lakoq maq beliang montor, ba laun juluq, beng 

amiq  mengeak (terjemahanya yaitu: baru saja selesai bayarin kamu kuliah lagi-

lagi kamu minta dibelikan motor, nanti dulu, beri bapak waktu untuk 

mengumpulkan uang terlebih dahulu). Kelegaan yang dimaksud disini adalah 

keinginannya untuk beristirahat sejenak dari biaya yang akan dikeluarkan untuk 

biaya pendidikan anaknya. Seperti itulah diumpamakan orang yang ingin 

mendapatkan kelegaan sedikit saja. Adapun makna konotasi dari sesenggak ini 

adalah memberi waktu kepada orang tua untuk mencari biaya pendidikan bagi 

anaknya. Fungsi sesenggak ini adalah sebagai nasehat untuk seorang anak agar 

tidak memaksa orang tua dan juga belajar bersabar serta memahami kesulitan 

yang sedang dialami orang tuanya. 

     Tabel 4.49 Makna dan Fungsi Sesenggak Kalimat “bangonang minyak tindoq” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

4  Bangonang 

minyak tindoq 

Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi untuk 

menyatakan 

kekesalan kepada 

seseorang yang 

seringkali 

mengungkit masalah 

yang sudah berlalu/ 

sudah lewat 

Bangunkan 

minyak tidur     

Mengungkit-

ungkit 

masalah yang 

sudah berlalu 

atau sudah 

lewat 

Bentuk sesenggak bangonang minyak tindoq  terdiri dari kata yaitu 

bangonang‟bangunkan„, minyak „minyak„ dan kata tindoq„tidur‟, dan ketika 

digabungkan membentuk satu kesatuan makna yaitu „mengungkit-ungkit masa 

lalu‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke dalam bentuk sesenggak penuh, karena 
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makna sesenggak bangonang minyak tindoq “mengungkit masa lalu” tidak 

merujuk lagi pada makna bangonang, minyak  dan tindoq. 

Sesenggak bangonang minyak tindoq memiliki makna bangunkan minyak 

tidur, sebagaimana kita ketahui orang yang kita bangunkan tidurnya pasti akan 

marah, sama halnya dengan membangunkan minyak tidur itu akan diumpamakan 

orang yang mengungkit-ungkit masa lalu yang dapat menimbulkan perkelahian, 

ini terlihat pada penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai berikut : Dendeq 

kasaq bangonang minyak tindoq, jari pesualan ampok laun (terjemahannya yaitu: 

jangan suka mengungkit masalah yang sudah berlalu, membuat perkelahian lagi 

nantinya). Oleh sebab itu makna konotasi bangonang minyak tindoq adalah 

mengungkit-ungkit sesuatu hal yang sudah berlalu atau sudah sangat jauh kita 

lupakan. Dalam konteks kalimat di atas seseorang yang suka mengungkit-ungkit 

masalah yang sudah berlalu akan memicu timbulnya suatu perkelahian. Dengan 

demikian sesenggak ini berfungsi untuk memberi nasihat kepada orang agar tidak 

suka mengungkit masalah yang telah berlalu karena itu akan memicu suatu 

perkelahian. 

Tabel 4.50 Makna dan Fungsi Sesenggak Kalimat “meong beleq ulu” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

5  Meong beleq 

ulu 

Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi sebagai 

sindiran untuk orang 

yang suka mencuri 

Kucing 

besaran 

kepala 

Orang yang 

suka mencuri 

Bentuk sesenggak meong beleq ulu terdiri dari kata yaitu meong‟kucing„, 

beleq„besar„ ulu„kepala‟ dan ketika digabungkan membentuk satu kesatuan makna 



81 
 

yaitu „orang yang suka mencuri‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke dalam 

bentuk sesenggak penuh, karena makna sesenggak meong beleq ulu “orang yang 

suka mencuri” tidak merujuk lagi pada makna meong, beleq, dan ulu. 

Sesenggak meong beleq ulu mengandung makna denotasi kucing besaran 

kepala. Sesenggak ini diperuntukkan bagi orang yang suka mencuri. Makna 

demikian diperoleh karena dilihat dari sifat kucing itu sendiri yang suka mencuri 

ikan di dapur. ini terlihat pada penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai 

berikut: Awas meong beleq ulu ngeliwat (terjemahanya yaitu: awas orang yang 

suka mencuri lewat). Jadi makna konotasi sesenggak ini adalah orang yang suka 

mencuri. Sesenggak ini berfungsi untuk menyindir orang yang suka mengambil 

barang yang bukan haknya.  

     Tabel. 4.51. Makna dan Fungsi Sesenggak Kalimat “lomboq-lomboq elong 

acong” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

6 Lomboq-lomboq 

elong acong  

Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi sebagai 

sindiran untuk orang 

yang terlihat baik 

diluar tetapi di dalam 

tidak demikian  

Lurus-lurus 

ekor anjing     

Orang yang 

terlihat baik 

di luar tetapi 

di  dalam 

tidak 

demikian 

(bermuka 

dua) 

Bentuk sesenggak  lomboq-lomboq elong acong  terdiri dari kata yaitu 

lomboq‟lurus„, elong„ekor„ dan kata acong„anjing‟, dan ketika digabungkan 

membentuk satu kesatuan makna yaitu  „orang yang terlihat baik di luar tetapi di 

dalam tidak demikian‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke dalam bentuk 

sesenggak penuh, karena makna sesenggak lomboq-lomboq elong acong “orang 
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yang terlihat baik di luar tetapi di dalam tidak demikian” tidak merujuk lagi pada 

makna lomboq,elong  dan acong. 

Sesenggak lomboq-lomboq elong acong memiliki makna denotasi lurus-

lurus ekor anjing, sebagaimana kita ketahui ekor anjing tidak ada yang benar-

benar lurus, walaupun kelihatannya lurus di luar tetapi sebenarnya di dalam tidak 

begitu, itu hanya perumpammaan untuk orang yang kelihatannya saja yang baik 

tetapi sebenarnya tidak demikian, ini terlihat pada penggunaannya dalam kalimat 

yaitu sebagai berikut : Onyaq-onyaq bergaul leq Mataram, loeq tau siq lomboq-

lomboq elong acong (terjemahannya yaitu: baik-baik caranya bergaul di mataram, 

banyak orang yang terlihat baik tetapi sebenarnya dia jahat). Dari konteks kalimat 

tersebut, dapat disimpulkan makna konotasi sesenggak tersebut yaitu, orang yang 

bermuka dua, terlihat baik di luar saja tetapi di dalam tidak demikian. Jadi karena 

bentuk ekor anjing yang kelihatannya lurus di luar saja tetapi di dalam tidak, 

karena itulah ekor anjing dijadikan sesenggak untuk menggambarkan orang yang 

bermuka dua. Yaitu, orang yang nampak baik di luar namun di dalamnya tidak 

seperti itu. Fungsi sesenggak tergantung dari konteks kalimat dimana sesenggak 

itu digunakan. Berdasarkan konteks kalimat di atas sesenggak lomboq-lomboq 

elong acong  berfungsi untuk menyindir orang yang terlihat baik di luar tetapi di 

dalam tidak demikian. 
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        Tabel 4.52  Makna dan Fungsi Sesenggak Kalimat “gantung nyawa leq bulu 

seurat” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

7  Gantung nyawa 

leq bulu seurat 

Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi untuk 

menyatakan 

perjuangan antara 

hidup dan mati 

seorang ibu saat 

melahirkan 

Menggantung

kan nyawa di 

rambut 

sehelai 

Perjuangan 

hidup dan 

mati seorang 

ibu saat 

melahirkan 

Bentuk sesenggak gantung nyawa leq bulu surat terdiri dari kata yaitu 

gantung‟menggantung„, nyawa„nyawa„ leq„di‟, bulu „rambut‟, seurat „sehelai‟ 

dan ketika bentuk-bentuk tersebut digabungkan membentuk satu kesatuan makna 

yaitu „perjuangan hidup mati seorang ibu saat melahirkan‟. Bentuk tersebut 

dikelompokkan ke dalam bentuk sesenggak penuh, karena makna sesenggak 

gantung nyawa leq bulu seurat “perjuangan antara hidup dan mati seorang ibu 

saat melahirkan ” tidak merujuk lagi pada makna gantung, nyawa, leq, bulu dan 

seurat. 

Sesenggak gantung nyawa leq bulu seurat memiliki makna denotasi 

menggantungkan nyawa pada rambut sehelai, sebagaimana kita ketahui rambut 

sehelai itu sangat kecil dan tipis, coba bayangkan disana tempat kita bergantung 

tidak menutup kemungkinan kalau-kalau kita bergantung di rambut sehelai 

rambut tersebut akan putus sewaktu-waktu, ini terlihat pada penggunaannya 

dalam kalimat yaitu sebagai berikut : Tau siq menganak tia semalan gantung 

nyawa leq bulu seurat (terjemahannya yaitu: orang yang melahirkan itu 

memperjuangkan hidup dan mati), dalam konteks kalimat di atas menjelaskan 

bahwa ibu yang saat melahirkan mempertaruhkan hidup dan matinya sehingga 
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diumpamakan seorang ibu yang melahirkan menggantungkan nyawa di sehelai 

rambut. Dengan demikian sesenggak ini berfungsi menyatakan perjuangan antara 

hidup dan mati seorang ibu saat melahirkan. 

         Tabel 4.53 Makna dan Fungsi Sesenggak Kalimat “manis-manis tanggoran 

gunung” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

8  Manis-manis 

tanggoran 

gunung 

Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi sebagai 

perumpamaan 

sebuah kehidupan 

dunia yang indah, 

tetapi dengan menuju 

keindahan tersebut 

kita harus mampu 

melewati semua 

rintangannya 

Manis-manis 

pandangan 

gunung 

Suatu hal 

yang terlihat 

indah tetapi 

tidak seindah 

yang terlihat 

Bentuk sesenggak manis-manis tanggoran gunung terdiri dari kata yaitu 

manis‟manis„,  tanggoran„pandangan„ gunung„gunung‟ , dan ketika bentuk-

bentuk tersebut digabungkan membentuk satu kesatuan makna yaitu „terlihat 

indah dari luar tetapi kenyataannya tidak indah‟. Bentuk tersebut dikelompokkan 

ke dalam bentuk sesenggak penuh, karena makna sesenggak manis-manis 

tanggoran gunung “kelihatannya saja indah tetapi tidak indah” tidak merujuk lagi 

pada makna manis, tanggoran dan gunung. 

Sesenggak manis-manis tanggoran gunung memiliki makna denotasi 

manis-manis pandangan gunung, sebagaimana kita ketahui gunung kalau kita lihat 

dari jauh sangatlah indah dan elok rupanya padahal jika kita kesana ada banyak 

macam rintangan yang kita temui dalam perjalanan menuju gunung ada kerikil, 

tanjakan, serta kita juga bisa saja bertemu dengan binatang buas seperti ular, 

begitupula kehidupan ini untuk bisa menuju kehidupan yang indah perlu 
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perjuangan untuk melewati segala macam rintangan yang selalu menghadang,  ini 

terlihat pada penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai berikut : Kehidupan leq 

dunia ene manis-manis tanggoran gunung (terjemahannya yaitu: kehidupan di 

dunia ini kelihatannya saja yang elok tetapi banyak sekali rintangan yang 

menerjang), dalam konteks kalimat di atas menjelaskan bahwa kehidupan di dunia 

ini sangat indah tetapi untuk menuju keindahan itu kita harus melalui berbgai 

macam tantagan dalam hidup. Dengan demikian sesenggak ini berfungsi sebagai 

perumpamaan sebuah kehidupan dunia yang indah, tetapi dengan menuju 

keindahan tersebut kita harus mampu melewati semua rintangannya. 

        Tabel 4.54 Makna dan Fungsi Sesenggak Kalimat “no mengentut no menai” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

9  No mengentut 

no menai 

Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi sebagai 

pendidikan agar tidak 

memaksa sesuatu 

yang harus waktu itu 

juga terpenuhi 

Saat itu kentut 

saat itu juga 

mengeluarkan 

kotoran 

Keinginan 

yang saat itu 

harus segera 

terpenuhi 

juga 

Bentuk sesenggak no mengentut no menai terdiri dari kata yaitu no‟saat 

itu„,  mengentut„kentut„,  no„saat itu‟, menai „mengeluarkan kotoran‟, dan ketika 

bentuk-bentuk tersebut digabungkan membentuk satu kesatuan makna yaitu 

„keinginan yang harus terpenuhi saat itu juga‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke 

dalam bentuk sesenggak penuh, karena makna sesenggak no mengentut no menai  

“keinginan yang harus terpenuhi saat itu juga” tidak merujuk lagi pada makna no 

mengentut, dan no menai. 

Sesenggak no mengentut no menai, mengandung makna denotasi saat itu 

kentut saat itu juga mengeluarkan kotoran. Makna konotasinya adalah keinginan 
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yang saat itu harus segera terpenuhi juga, ini terlihat pada penggunaannya dalam 

kalimat yaitu sebagai berikut : Tebin saweq ta beliang leptop, nengkak mle mak 

beliang montor, tutuq loeq kemeleq beaq ne, no mengentut no menai 

(terjemahannya yaitu: kemarin sudah dibelikan laptop, sekarang maunya dibelikan 

motor dan harus saat ini juga dipenuhi, banyak maunya anak ini). Sesenggak yang 

berfungsi sebagai pendidikan agar tidak memaksa sesuatu yang harus waktu itu 

juga terpenuhi.  

     Tabel 4.55 Makna dan Fungsi Sesenggak Kalimat “jaoq bumi dit langit” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

10  Jaoq bumi dit 

langit 

Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi untuk 

memberikan sindiran 

kepada seseorang 

yang berbeda 

jauh/tidak sederajat    

Jauh bumi 

dan langit 

Suatu hal 

yang berbeda 

jauh/tidak 

sesuai antara 

harapan dan 

kenyataan 

Bentuk sesenggak  jaoq bumi dit langit  terdiri dari kata yaitu  jaoq‟jauh„,  

bumi„bumi„,  dit„dengan‟, langit „langit‟,  dan ketika bentuk-bentuk tersebut 

digabungkan membentuk satu kesatuan makna yaitu „suatu hal yang berbeda 

jauh‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke dalam bentuk sesenggak penuh, karena 

makna sesenggak jaoq bumi dit langit “suatu hal yang berbeda jauh” tidak 

merujuk lagi pada makna jaoq, bumi, dit dan langit. 

Sesenggak jaoq bumi dit langit memiliki makna denotasi jauh bumi dan 

langit, sebagaimana kita ketahui jarak bumi dan langit sangatlah jauh, ini terlihat 

pada penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai berikut : Deknya cocok mulang 

rengan tau tia, ya inges, jaq sawanya lenge, tutuq jaoq bumi dit langit 

(terjemahannya yaitu: tidak cocok dia menikah dengan orang itu, dia cantik 
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sedangkan suaminya jelek sungguh suatu hal yang berbeda jauh). Dalam konteks 

kalimat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang tidak sederajat sungguh 

berbeda jauh. Dengan demikian sesenggak ini berfungsi untuk menyindir orang 

yang sangat jauh berbeda, tidak sederajat. 

        Tabel 4.56 Makna dan Fungsi Sesenggak Kalimat “bulu mayang setundun” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

11  Bulu mayang 

setundun 

Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi 

menyanjung rambut 

seseorang yang 

bagus seperti rambut 

salon yang  keriting 

gantung 

Rambut 

bunga 

anggrek 

tanduk rusa 

setandan 

Orang yang 

rambutnya 

keriting 

gantung 

Bentuk sesenggak bulu mayang setundun terdiri dari kata yaitu 

bulu‟rambut„, mayang„bunga anggrek tanduk rusa‟, setundun‟setandan‟ dan 

ketika digabungkan membentuk satu kesatuan makna sesenggak yaitu „orang yang 

orang yang rambutnya keriting gantung‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke 

dalam bentuk sesenggak sebagian, karena makna sesenggak bulu mayang 

setundun “rambut keriting gantung” masih merujuk pada salah satu makna unsur 

pembentuknya yaitu bulu ”rambut”. 

Sesenggak bulu mayang setundun mengandung makna denotasi rambut 

yang menyerupai tumbuhan anggrek tanduk rusa setandan. Sebagaimana kita 

ketahui tumbuhan anggrek tanduk rusa bentuknya yaitu seperti rambut manusia 

yang sangat indah, ini terlihat pada penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai 

berikut: Bagusnya bulun nak Turi tia, bulu mayang setundun, kalah-kalah wah 

tama salon (terjemahannya yaitu: bagusnya rambut Turi itu, rambut keriting 

gantung seperti sudah masuk salon). Jadi, makna konotasi dari sesenggak ini 



88 
 

adalah orang yang mempunyai rambut keriting gantung yang indah seperti baru 

selesai di blow di salon. Untuk itu sesenggak ini berfungsi menyanjung rambut 

seseorang yang bagus seperti rambut salon yang  keriting gantung. 

         Tabel 4.57 Makna dan Fungsi Sesenggak Kalimat “takut siq lingon mesaq” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

12  Takut siq lingon 

mesaq 

Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi untuk 

memberikan sindiran 

kepada seseorang 

yang takut dengan 

sesuatu yang belum 

dijalani/sesuatu yang 

belum terjadi 

Takut sama 

bayangan 

sendiri     

Takut dengan 

sesuatu yang 

belum terjadi 

atau sesuatu 

yang belum 

dijalani 

Bentuk sesenggak takut siq lingon mesaq  terdiri dari kata yaitu 

takut‟takut„, siq „oleh„,  lingon„bayangan‟, mesaq „sendiri‟, dan ketika 

digabungkan membentuk satu kesatuan makna yaitu „takut dengan sesuatu yang 

belum dijalani‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke dalam bentuk sesenggak 

sebagian, karena makna sesenggak takut siq lingon mesaq “takut sama sesuatu 

yang belum dijalani” masih  merujuk pada salah satu makna unsur pembentuknya 

yaitu takut “takut”. 

Sesenggak takut siq lingon mesaq, mengandung makna denotasi takut oleh 

bayangan sendiri. Sebagaimana kita ketahui, bayangan adalah sesuatu yang 

menyerupai diri kita sendiri, sosok yang selalu ikut kemanapun kita pergi,  

seringkali manusia takut oleh  bayangannya sendiri ini diumpamakan bagi 

seseorang yang takut oleh sesuatu yang belum terjadi, takut oleh 

bayangan/gambaran sesuatu hal yang belum tentu akan terjadi, ini terlihat pada 

penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai berikut : Po‟man kumbe-kumbe wah 

takut siq lingon mesaq (terjemahannya yaitu: belum apa-apa sudah takut dengan 
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sesuatu yang belum terjadi). Fungsi sesenggak ini adalah untuk menyindir 

seseorang yang takut dengan sesuatu yang belum dijalani/sesuatu yang belum 

terjadi. 

Tabel 4.58 Makna dan Fungsi Sesenggak Kalimat “deang ima nae” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

13  Deang ima nae Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi untuk 

perumpamaan bagi 

orang yang suka 

memukul biasanya 

dalam bentuk 

kekerasan tangan 

Ringan tangan 

kaki     

Orang yang 

suka 

memukul 

Bentuk sesenggak  deang ima nae  terdiri dari kata yaitu deang‟ringan„, 

ima „tangan„ dan kata nae„kaki‟, dan ketika digabungkan membentuk satu 

kesatuan makna yaitu „orang yang suka memukul‟. Bentuk tersebut 

dikelompokkan ke dalam bentuk sesenggak penuh, karena makna sesenggak 

deang ima nae “orang yang suka memukul” tidak merujuk lagi pada makna 

deang,ima  dan nae. 

Sesenggak deang ima nae memiliki makna denotasi ringan kaki dan 

tangan, sesenggak ini diperuntukkan untuk orang yang suka memukul atau 

melakukan kekerasan tangan dalam rumah tangga, ini terlihat pada 

penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai berikut: Jak deang ima nae mak Seto 

kon sawanya (terjemahannya yaitu: suka sekali Seto memukul istrinya). Dengan 

demikian sesenggak ini berfungsi untuk memberi nasihat kepada orang agar tidak 

suka memukul atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga. 
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Tabel 4.59 Makna dan Fungsi Sesenggak Kalimat “ngan gaji buta” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

14  Ngan gaji buta Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi untuk 

menyatakan perasaan 

kesal karena 

pekerjaan seseorang 

yang tidak sesuai 

dengan gaji besar 

yang sudah diterima 

Makan gaji 

buta 

Mengambil 

hasil yang 

tidak sesuai 

dengan 

kinerjanya 

Bentuk sesenggak ngan gaji buta terdiri dari kata yaitu ngan‟makan„, 

gaji„gaji„ buta„buta‟ dan ketika bentuk-bentuk tersebut digabungkan membentuk 

satu kesatuan makna yaitu „mengambil hasil yang tidak sesuai dengan 

pekerjaannya‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke dalam bentuk sesenggak 

penuh, karena makna sesenggak ngan gaji buta “mengambil hasil yang tidak 

sesuai dengan kinerjanya” tidak merujuk lagi pada makna ngan, gaji, dan buta. 

Sesenggak ngan gaji buta memiliki makna denotasi makan gaji buta, 

sebagaimana kita ketahui  buta adalah kondisi di mana kondisi seseorang yang 

tidak bisa melihat paa-apa tetapi pada konteks kalimat di atas diumpamakan orang 

yang suka makan gaji buta, dikatakan demikian karena hanya taunya ambil hasil 

saja tetapi kerja malas-malasan, ini terlihat pada penggunaannya dalam kalimat 

yaitu sebagai berikut: Tutuq santer males-males guru tia, tao ngaq ngan gaji buta 

bae (terjemahannya yaitu: sungguh keterlaluan para guru ini malas-malas sekali, 

bisanya mengambil hasil saja). Dengan demikian sesenggak ini berfungsi 

menyatakan perasaan kesal karena pekerjaan seseorang yang tidak sesuai dengan 

gaji besar yang sudah diterima, berfungsi juga untuk menyindir pegawai-pegawai 

suatu instansi yang sering malas.  
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        Tabel 4.60 Makna dan Fungsi Sesenggak Kalimat “saut batu puraq-puraq 

ngengaok” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

15  Saut batu 

puraq-puraq 

ngengaok 

Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi untuk 

memberi nasihat 

kepada seseorang  

bahwa sesuatu 

perbuatan yang 

dilakukan harus 

dipertanggungjawabk

an . 

Melempar 

batu pura-

pura 

menggaruk 

 

Tidak berani 

mempertangg

ung jawabkan 

perbuatannya 

Bentuk sesenggak saut batu puraq-puraq ngengaok terdiri dari kata yaitu 

saut‟lempar„,  batu„batu„,  puraq„pura‟, ngengaok „bergaruk‟, dan ketika bentuk-

bentuk tersebut digabungkan membentuk satu kesatuan makna yaitu „orang yang 

tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatannya‟. Bentuk tersebut 

dikelompokkan ke dalam bentuk sesenggak penuh,  karena makna sesenggak saut 

batu pura-puraq ngengaok “orang yang tidak berani mempertanggung jawabkan 

perbuatannya” tidak merujuk lagi pada makna saut, batu, puraq, dan ngengaok. 

Sesenggak saut batu puraq-puraq ngengaok, mengandung makna denotasi 

lempar batu pura-pura bergaruk. Makna konotasinya adalah orang yang tidak 

berani mempertanggungjawabkan sesuatu hal, padahal itu adalah karena ulah 

perbuatan dirinya sendiri, ini terlihat pada penggunaannya dalam kalimat yaitu 

sebagai berikut: Padahal ya epen gara-gara deknya jak mele mengaku, dendeq jari 

tau siq saut batu puraq-puraq ngengaok (terjemahannya yaitu: padahal yang buat 

gara-gara itu dia, kenapa tidak mau mengaku, tidak usah jadi orang yang tidak 

mau bertanggung jawab atas perbuatannya). Berdasarkan konteks kalimat di atas 
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terlihat fungsi sesenggak untuk memberi nasihat kepada seseorang agar berani 

mempertanggungjawabkan sesuatu hal yang telah diperbuat.   

        Tabel 4.61 Makna dan Fungsi Sesenggak Kalimat “gaya-gaya buaq 

renggaq” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

16  Gaya-gaya 

buaq renggaq 

Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi untuk  

memberikan sindiran 

untuk seseorang yang 

bergaya memakai 

sesuatu  berupa 

barang/benda tetapi 

sesuatu itu bukan 

miliknya atau barang 

pinjaman 

Gaya-gaya 

buah renggaq 

Orang yang 

bergaya dari 

hasil 

pinjaman 

Bentuk sesenggak gaya-gaya buaq renggaq terdiri dari kata yaitu 

gaya‟gaya„,  buaq„buah„,  renggaq„renggaq‟, dan ketika bentuk-bentuk tersebut 

digabungkan membentuk satu kesatuan makna yaitu „bergaya dari hasil 

pinjaman‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke dalam bentuk sesenggak penuh, 

karena makna sesenggak gaya-gaya buaq renggaq “bergaya dari hasil pinjaman” 

tidak merujuk lagi pada makna gaya, buaq, dan renggaq.  

Sesenggak gaya-gaya buaq renggaq mengandung makna denotasi gaya-

gaya buah renggaq, makna konotasinya adalah orang yang bergaya dari hasil 

pinjaman. Ini berarti sesenggak tersebut memberikan sindiran kepada seseorang 

yang bergaya menggunakan sesuatu yang bukan miliknya, ini terlihat pada 

penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai berikut: Jaq geraq nak Sri ngeang 

kelambi bagus, laguk nyah gaya-gaya buaq renggaq (terjemahannya yaitu: gaya 

sekali Sri memakai baju bagus, tetapi baju hasil dari pinjaman). Berdasarkan 
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konteks kalimat di atas terlihat fungsi sesenggak ini untuk mengejek seseorang 

yang bergaya dengan barang pinjaman. 

          Tabel 4.62 Makna dan Fungsi Sesenggak Kalimat “jaran ngan podongan” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

17  Jaran ngan 

pondongan 

Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi untuk 

mengejek seseorang 

yang memakan 

makanan yang telah 

diberikan kepada 

orang lain 

Kuda makan 

bawaannya     

Orang yang 

suka 

memakan 

makanan 

yang telah 

dibawa/ telah 

diberikan 

kepada orang 

lain 

Bentuk sesenggak jaran ngan pondongan terdiri dari kata yaitu 

jaran‟kuda„, ngan„makan‟, dan pondongan‟bawaan‟ dan ketika digabungkan 

membentuk satu kesatuan makna makna sesenggak yaitu „orang yang suka 

memakan makanan yang sudah diberikan kepada orang lain‟. Bentuk tersebut 

dikelompokkan ke dalam bentuk sesenggak sebagian, karena makna sesenggak 

jaran ngan podongan “orang yang suka makan barang bawaannya” masih 

merujuk pada salah satu makna unsur pembentuknya yaitu ngan”makan”. 

Sesenggak ini dikategorikan sesenggak dengan nama binatang yaitu jaran „kuda‟. 

Sesenggak jaran ngan pondongan mengandung makna denotasi kuda 

makan bawaannya sendiri. Sebagaimana kita ketahui sifat kuda yang suka sekali 

memakan makanan yang ada di atas punggungnya atau yang sedang di bawanya. 

Sesenggak jaran ngan pondongan tidak lagi bermakna kuda yang memakan 

bawaannya sendiri melainkan perumpamaan bagi orang ynag suka memakan 

makanan yang telah diberikan kepada orang lain tetapi ia ikut pula memakannya. 

ini terlihat pada penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai berikut: Wah 
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saweknya mbeng tau kengkanan, milunya kek kan kengkanan no endah, jaran 

ngan pondongan jamaq (terjemahannya yaitu: sudah dia memberi orang makanan 

itu, ikut dia makan makanan itu juga, suka sekali memakan makanan yang telah 

diberi orang lain). Dalam konteks kalimat tersebut terlihat di mana ada seseorang 

yang sifatnya mengikuti kuda yang suka makan makanan yang dibawanya sendiri. 

Ini menunjukkan makna konotasi sesenggak tersebut adalah orang yang suka 

memakan yang telah diberikannya kepada orang lain. Sesenggak ini berfungsi 

untuk mengejek  seseorang yang meniru sifat hewan yaitu kuda, yang suka makan 

makanan bawaannya sendiri.  

Tabel  4.63 Makna dan Fungsi Sesenggak Kalimat “deknya pandang bulu” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

18  Deknya 

pandang bulu 

Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi untuk 

menyatakan 

perumpamaan bagi 

seseorang yang tidak 

pilih kasih ataupun 

tidak membedakan  

siapapun  di dalam 

mengambil 

keputusan 

Tidak 

pandang bulu     

Tidak pilih 

kasih/membe

dakan 

siapapun 

dalam 

mengambil 

keputusan 

Bentuk sesenggak deknya pandang bulu terdiri dari kata yaitu 

deknya‟tidak„, pandang „memandang„ dan kata bulu„bulu/rambut‟, dan ketika 

digabungkan membentuk satu kesatuan makna yaitu „tidak membeda-bedakan 

atau pilih-pilih siapapun dalam mengambil keputusan‟. Bentuk tersebut 

dikelompokkan ke dalam bentuk sesenggak sebagian, karena makna sesenggak 

deknya pandang bulu “tidak membeda-bedakan/pilih-pilih siapapun dalam 

menganmbil suatu keputusan” masih  merujuk pada salah satu makna unsur 
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pembentuknya yaitu deknya “tidak”. Bermakna tidak pilih-pilih siapapun, 

mksudnya seseorang yang tegas dalam bertindak.  

Sesenggak deknya pandang bulu mengandung makna denotasi tidak 

memandang rambut. Makna konotasinya adalah tidak pilih-pilih siapapun 

maksudnya seseorang yang tegas dalam bertindak, ini terlihat pada 

penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai berikut : Guru deknya pandang bulu 

mun hukum anak muridnya, mana beq anak presiden waya (terjemahannya yaitu: 

guru tidak pilih kasih/membedakan siapapun dalam menghukum anak muridnya 

walaupun anak presiden sekalipun). Berdasarkan konteks kalimat di atas terlihat 

fungsi sesenggak ini digunakan untuk menyatakan pujian kepada sesesorang atas 

tindakan tegasnya dalam melakukan sesuatu tanpa pilih siapapun itu. 

       Tabel 4.64 Makna dan Fungsi Sesenggak Kalimat “ngaliq kubur mesaq” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

19  Ngaliq kubur 

mesaq 

Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi untuk 

menyatakan ejekan 

kepada seseorang 

yang melakukan 

pekerjaan yang tidak 

seharusnya dia 

lakukan dan akan 

merugikan diri 

sendiri. 

Gali kubur 

sendiri 

Melakukan 

sesuatu yang 

merugikan 

diri sendiri 

Bentuk sesenggak ngaliq kubur mesaq  terdiri dari kata yaitu 

ngaliq‟menggali„, kubur„kuburan„,  mesaq„sendiri‟, dan ketika digabungkan 

membentuk satu kesatuan makna yaitu „melakukan sesuatu yang merugikan diri 

sendiri‟. Bentuk tersebut dikelompokkan ke dalam bentuk sesenggak sebagian, 

karena makna sesenggak ngaliq kubur mesaq “melakukan sesuatu yang 
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merugikan diri sendiri” masih  merujuk pada salah satu makna unsur 

pembentuknya yaitu mesaq “sendiri”. 

Sesenggak ngaliq kubur mesaq, mengandung makna denotasi menggali 

kubur sendiri. Sesenggak ini diperuntukkan untuk orang biasa yang menentang 

orang berkuasa itu sama saja dengan halnya menggali kubur sendiri, mengapa 

demikian karena orang kecil yang tidak punya apa-apa dan miskin tidak mungkin 

dapat melawan orang yang berkuasa dengan tahtanya dia berkuasa dan dengan 

uangnya yang banyak dia bisa melakukan apa saja termasuk menyingkirka orang 

yang mencoba menentangnya, ini terlihat pada penggunaannya dalam kalimat 

yaitu sebagai berikut : Mun ta lawan tau berkuasa jaq, kalah-kalah ta ngaliq kubur 

mesaq aran (terjemahannya yaitu: kalau kita melawan orang yang berkuasa seperti 

kita melakukan pekerjaann yang merugikan diri kita sendiri namanya). Dengan 

demikina sesenggak ini berfungsi sebagai perumpamaan bagi orang yang kecil 

agar tidak mencoba menentang orang yang berkuasa. 

    Tabel 4.65 Makna dan Fungsi Sesenggak Kalimat “deraq kuman alis” 

No Sesenggak Makna Fungsi 

20  Deraq kuman 

alis  

Denotasi Konotasi Sesenggak yang 

berfungsi untuk 

memberikan sindiran 

kepada seseorang 

yang tidak punya 

rasa malu   

Tidak ada 

kuman alisnya 

 Orang yang 

tidak punya 

rasa malu 

Bentuk sesenggak deraq kuman alis  terdiri dari kata yaitu derak ‟tidak 

ada„, kuman„kuman„,  alis„alis‟, dan ketika digabungkan membentuk satu 

kesatuan makna yaitu „orang yang tidak punya rasa malu‟. Bentuk tersebut 

dikelompokkan ke dalam bentuk sesenggak sebagian, karena makna sesenggak 
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deraq kuman alis “orang yang tidak punya malu” masih  merujuk pada salah satu 

makna unsur pembentuknya yaitu deraq “tidak ada”. Bentuk ini dikategorikan 

sesenggak dengan nama binatang yaitu terbentuk dari kata kuman „kuman‟.  

Sesenggak deraq kuman alis, mengandung makna denotasi tidak ada 

kuman alisnya sesenggak ini diperuntukkan bagi orang yang tidak punya rasa 

malu, apa yang dikatakan orang  tentangnya dia tetap percaya diri dan tidak mau 

mempedulikan apa yang dikatakan oleh orang lain terhadapnya, ini terlihat pada 

penggunaannya dalam kalimat yaitu sebagai berikut : Santer beaq tia deraq kuman 

alis, apa-apa ling tau kenanya ya nyaduq bae (terjemahannya yaitu: keterlaluan 

anak itu tidak punya rasa malu apa-apa dibicarakan orang tentangnya dia tetap 

percara diri saja). Dengan demikian sesenggak ini berfungsi untuk memberikan 

sindiran kepada seseorang yang tidak punya rasa malu. 
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BAB V 

PENUTUP 

5. 1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan 62 bentuk 

sesenggak yaitu: 

1. Sesenggak yang terbagi dalam tiga bentuk konstruksi yaitu 8 

sesenggak dalam bentuk kata, baik itu konstruksi kata yang mendapat 

perulangan (reduplikasi) serta imbuhan dan konstruksi kata dengan 

imbuhan saja, selanjutnya 34 sesenggak dalam bentuk frase dan 20 

sesenggak dalam bentuk kalimat.  

2. Selain dikelompokkan berdasarkan konstruksi pembentuknya 

sesenggak-sesenggak tersebut juga dikelompokkan berdasarkan 

keeratan unsur-unsurnya dalam membentuk makna sesenggak, yaitu 

39 bentuk sesenggak penuh dan 23 bentuk sesenggak sebagian.  

3. Bentuk-bentuk sesenggak yang paling banyak digunakan yaitu 

sesenggak penuh dengan makna yang lebih tersembunyi atau hilang 

dari makna pembentuknya sehinngga dalam penggunaannya 

pembicara lebih mudah untuk menyampaikan maksud secara tidak 

langsung agar pendengar tidak merasa tersinggung atau untuk 

memperhalus makna dalam menyampaikan sesuatu.  

4. Selain itu bentuk-bentuk sesenggak berdasarkan kata pembentuknya 

lebih dominan merupakan sesenggak dengan bagian tubuh, dengan 

menggunakan kata-kata yang merupakan bagian dari anggota tubuh.  
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5. Adapun fungsi dari sesenggak yang paling sering digunakan yaitu 

fungsi untuk mengejek, menyindir, serta untuk memberi nasihat.  

5. 2 Saran 

Penelitian tentang bahasa Sasak menarik untuk lebih diperbanyak lagi 

dengan berbagai aspek yang lainnya, sehingga dengan penelitian yang selanjutnya 

lebih banyak lagi bentuk sesenggak yang ditemukan dan bisa digunakan sebagai 

data untuk penyusunan kamus sesenggak agar generasi muda yang belum 

memahami tentang bentuk sesenggak dapat menemukan maknanya di dalam 

kamus sesenggak. Selain itu penelitian tentang bahasa Sasak pada aspek-aspek 

yang lainnya juga perlu dilakukan sebagai bentuk pelestarian bahasa daerah yang 

merupakan keragaman budaya kita. 
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